СОЛАРНИ СИСТЕМИ
ИЗБОР С ПЕРСПЕКТИВА

SOLAR CATALOGUE 2022

до 30 години в
експолатация

12 години
гаранция

до 5 години
връщане на
инвестицията

SOLAR POWER SYSTEMS

ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ
Избор с перспектива
Слънцето е най-големият и възобновяем енергиен ресурс, който има силата да подхранва живота
на земята и да осигурява чиста и устойчива енергия. Факт е, че повече енергия от слънцето
достига до нашата планета за един час, отколкото се използва от цялото население на света за
една година. Тази енергия е най-надеждният и алтернативен източник на изчерпаемите земни
ресурси с разликата, че е напълно безплатен.
Постоянното подобряване на технологиите и намаляването на цените на продуктите използващи
соларна енергия в световен мащаб, прави идеята за автономно производство на енергия и
нейната употреба за дома все по-привлекателна, a и през последните години все по-изгодна.
Причините, човек да се замисли и предприеме подобна стъпка стават все по-многобройни и
убедителни.

Добавете стойност на вашия дом
Изграждането на соларна система за енергопотребление неминуемо ще добави стойност на
вашия дом. В случей, че някой ден решите да го продадете, това би бил солиден аргумент, всеки
един купувач да избере вашия имот пред такъв без изградена соларна система.
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SOLAR POWER SYSTEMS

НАМАЛЕТЕ ДРАСТИЧНО
СМЕТКИТЕ СИ ЗА ТОК
Независимо дали сте собственик на малък дом или бизнес,
сметката за ток е значим месечен разход. Използването
на слънчевата светлина за производство на енергия
може да намали частично този разход или дори да го
изключи напълно. Имайки предвид дългия живот на
съвременното соларно оборудване, който е средно 25
години, перспективата за изграждане на соларна система за
захранване на вашия дом или бизнес е освен в ниските сметки
за ток и в нейната дългосрочост. Предвид нестабилните и
постоянно увеличаващи се цени на електроенергията това
ви дава сигурност и предвидимост на разходите за години
напред.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ 100% ЧИСТА ЕНЕРГИЯ
Слънчевата енергия е 100% чист и възобновяем енергиен източник. Тя намалява нуждата и
зависимостта от изчерпаемите източници като нефт, природен газ и твърди горива за производството
на електроенергия. Употребата на изкопаемите горива излъчват вредни емисии, които влияят върху
качеството на въздуха, водата и почвата и са отговорни за глобалното затопляне. За сметка на това
слънцето е неограничен източник на енергия, чиято употреба по никакъв начин не влияе на околната
среда. Жилищните системи за слънчева енергия представляват инвестиция в бъдещето на планетата,
запазвайки невъзобновяемите енергийни източници и опазвайки околната среда.
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ВИДОВЕ СОЛАРНИ СИСТЕМИ

KОЯ СИСТЕМА ОТГОВАРЯ
НА МОИТЕ НУЖДИ
Соларните системи могат да се разделят на три основни групи:

АВТОНОМНА
ФОТОВОЛАТИЧНА
СИСТЕМА ( OFF-GRID)
за места без изградено
електрозахранване

МРЕЖОВА СОЛАРНА
СИСТЕМА (ON-GRID)

ХИБРИДНА СОЛАРНА
СИСТЕМА

за места с изградено
електрозахранване

за места с и без изградено
електрозахранване с
възможност за съхранение на
електроенергията

АВТОНОМНА СОЛАРНА СИСТЕМА
(OFF-GRID) от 300 до 10 000W
Тези системи са идеално решение за независимо захранване с електричество с мощност от
300W до 10kW за места, където то е недостъпно или ненадеждно. С тях може да се захранят
различни консуматори в дома, на вилата, кемпера или караваната, като за това не е нужно да
има съществуваща електропреносна мрежа.
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SOLAR POWER SYSTEMS

Обикновено тези системи са изградени от четири основни елемента:
» Слънчеви панели
» Тягов акумулатор с дълбок разряд
» Инвертор
» Монтажна структура

Принципа на работа на автономната соларна система е следния: През светлата част на деня,
соларните панели произвеждат електричество, което се съхранява в свързания към системата
акумулатор/и. За да може тази енергия да се използва в бита, инвертора преобразува постоянно
токовото напрежение от акумулатора в променливо, преди да го подаде към консуматорите. По
този начин се получава една напълно самостоятелна система за захранване на уреди, без нуждата от
електрическа мрежа.
Между автономните соларни системи предлагани от ELMARK има някои разлики в начина им на
окомплектоване. Например комплектите с мощност до 2kW са изключително мобилни и удобни
за транспорт и свързване дори за лица без технически познания. В корпуса на уреда са вградени
инвертора и батерията, като отделно е само соларният панел, който предлагаме в удобна чанта за
транспорт. Уреда може да се зарежда по 3 различни начина: от електропреносната мрежа, от запалката
на автомобила и от слънчевата енергия, което го превръща в многофункционална енергийна станция.
Всички мощности над 2000W се предлагат като комплекти от инвертор, нужния брой соларни
панели и батерия. При тези системи, соларните панели се разполагат стационарно, посредством
монтажни елементи.
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SOLAR POWER SYSTEMS

МРЕЖОВА СОЛАРНА СИСТЕМА
(ON-GRID) от 3600 до 110 000W
Това е най-разпространеният вид соларна система за производство на електроенергия, предлагана
от ELMARK с мощности от 3,6 до 110kW.
За нейната работа е нужно на мястото на изграждане да има осигурено електрозахранване.
Обикновено тези системи са изградени от три основни елемента:

» Слънчеви панели
» Мрежов инвертор
» Монтажна структура

Принципа на работа на мрежовата фотоволтаична система е следният: Когато е налично напрежение
от мрежата, през светлата част на деня, соларните панели произвеждат ток, който се преобразува от
мрежовия инвертор и се вкарва в електрическата мрежа. При тази система не се използва акумулатор
за съхранение на произведената електроенергия.
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на
електроенергия или изграждането на мрежова система за директно захранване на
консуматори през деня, на места , където има електроенергия и основната консумация е дневна.
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно
изключване на сметките за ток. Предвид размера на изградената соларна система и общото
потребление на електроенергия през светлата част на деня, са възможни следните два сценария:
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Системата да произвежда по-малко енергия
от употребяваната
При изградена фотоволтаична система с определена мощност и
консумация надвишаваща мощността на системата, разликата се
взема от електропреносната мрежа. Това води до редуциране на
месечната сметка, в зависимост от разликата между произведена
и консумирана енергия. Ако например имаме изградена

фотоволтаична система с мощност 5 kW и средна консумация от
8 kW, то сметката ще се намали с около 50%. И така: консумацията
от 8 kW се разпределя от около 5 kW моментно производство от

2

мрежовата система и 3 kW от електрическата мрежа.

Системата да произвежда повече енергия
от консумираната

SOLAR POWER SYSTEMS

1

При изградена фотоволтаична система с определена мощност
и средна консумация по-ниска от произведената. В този случай,
ако абоната има сключен договор за изкупуване на енергията с
местното електроразпределително дружество, може да я подаде
обратно към мрежата по определена тарифа. Ако няма сключен
договор, излишната енергия остава неупотребена и трябва да се
възпрепятства нейното попадане обратно към електропреносната
мрежа, защото ще бъде таксуван като употребена. Това се постига
посредством Smart електромер, предлаган от ELMARK, свързан
преди електромера, поставен от електроразпределителната
компания.
Сключването на договор с местното електроразпределителнодружество

за

изкупуване

на

излишната

електроенергия

произведена през деня е ключова за системи изградени в частни
домове, където членовете на семейството отсъстват през светлата
част на деня и консумацията на електроенергия през деня е
значително по-ниска от произведената такава. Произведената
и продадена енергия, компенсира финансово консумацията
в тъмната част на деня, когато се използва енергия изцяло от
преносната мрежа. Освен за дома, сключването на договор за
изкупуването на енергия е важно и за бизнеса, което неминуемо ще
подобри месечните сметки за ток.
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ХИБРИДНА СОЛАРНА СИСТЕМА
от 3500W до 10000W
Това е комбиниран вариант от първите две системи, набиращ все по-голяма популярност и
оползотворяващ произведената енергия по най-рационален начин, предлаган от ELMARK с
мощности от 3,6 до 10kW.
Обикновено тези системи са изградени от четири основни елемента:

» Слънчеви панели
» Хибриден инвертор
» Тягов акумулатор с дълбок разряд
» Монтажна структура

Принципът на работа на системата се определя изцяло от инвертора, който може да работи в един от
избраните от вас, три режима:

Като автономен соларен инвертор
Това превръща автоматично системата в автономна. В зависимост от инвертора,
който се използва, произведената енергия може да се съхрани в акумулаторна
батерия или да се използва директно за захранване на различни консуматори.
Приоритета в този режим е енергията произведена от соларните панели.
Инверторите са снабдени с вход и за захранване от енерго преносната мрежа и
при недостиг на ток от фотоволтаичните панели и акумулатора, взема нужното
количество от електропреносната мрежа.

Като мрежов соларен инвертор
Подават произведеното електричество директно към консуматорите и
не използват акумулатор. Работят само когато е налично напрежение от
електропреносната мрежа.
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Комбиниран режим
Използват произведената енергия от соларните панели, от акумулатора
на енергията, произведената от модулите, след това от акумулаторите и
чак след това от електропреносната мрежа при недостиг на първите две.
Това е най-рационалния вариант за използване на произведената енергия,
защото първо се захранват консуматорите, ако има излишък на енергия се
захранват батериите и след като те са заредени, излишъка може да се връща
обратно за продажба към енерго дружеството.

КАКЪВ Е НОРМАЛНИЯ СРОК НА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SOLAR POWER SYSTEMS

и от електропреносната мрежа. При тях приоритет остава използването

Живота и нормалната експлоатация на съвременните соларни панели
е доказано, че е между 25-30 години. Така, че може да бъдете сигурни,
че те ще продължават да произвеждат енергия за период от няколко
десетилетия. Спада в производството им след 20 години ще е по-малко
до 30 години в
експолатация

от 20%, предвид факта, че намаляването на производителността на един
панел за една година не превишава 1%.

100%
СПАД В ПРОИЗВОДСТВОТО

97%
90%

81.4%
80%

12 години
гаранция

0%
ГОДИНИ 1

5

10

15

20

25

Другия основен компонент в системата е инвертора, който преобразува
постоянно токовото напрежение в променливо. Предлаганите от
ELMARK инвертори с марка SOLIS са доказани на пазара със своята
надеждност и ние ги предлагаме с гаранция от 5 години с възможност
за нейното удължаване до 12 години. Това гарантира сигурност и
до 5 години връщане
на инвестицията

надеждност на направената първоначална инвестиция в дългосрочен
план. Предвид факта, че системата се изплаща за срок около 5 години
от нейната инсталация, за останалия период спестеният ресурс е в пъти
повече от евентуалните разходи, които биха възникнали.
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ЗА КОЛКО ВРЕМЕ
СЕ ИЗПЛАЩА
Това е може би най-важния въпрос, който вълнува всеки един човек. Естествено това няма как
да се определи точно, предвид фактори като - мощност на системата, консумация на различните
уреди, ще се продава ли неизползваната енергия, цената на kW/h предлагана от всяко
електроразпределително дружество, бъдещи промени на техните цени и др. Както се вижда
факторите са много, но безспорният факт е, че изграждането на фотоволтаична система до голяма
степен ви дава по-голяма сигурност и предвидимост на сметките за ток.

ЗА БИТОВИ АБОНАТИ
Ако приемем, че системата която искаме да изградим ще е мрежова (ON-GRID), ще е с мощност
5kW и не желаем да продаваме излишната енергия. Предвиждаме консумацията/производството
на енергия в светлата част на деня да е около 4,25kW, при средна продължителност на слънчевото
греене от 5h средно за ден на годишна база, цена за kW/h от 0,25 лв. и инвестиция от около 11 500лв,
включваща соларна система, монтажна структура, допълнителни разходи за електроматериали и
монтаж - срокът на изплащане ще е около 6 години.
СПЕСТЕНА СУМА ЗА ГОДИНА (Y)
Y = S x 365

СПЕСТЕНА СУМА ЗА ДЕН (S)
S=аxPxT
Р = 4,25 kW произведена и консумирана

S = 4,78 лв.

мощност, включваща 15% загуби по системата на

Y = 4,78 х 365 = 1744,70 лв.

средно годишна базa

(спестена сума за година)

T = 4,5 h продължителност на
слънчевото греене

ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ (Q)
Q=I/Y

S = 0,25 х 4,25 х 4,5 = 4,78 лв.
тоест дневната спестена сума S ще

I = 11 500 лв. инвестиция

възлиза на 4,78 лв.

Y = 1744,70 лв. спестена сума за година

Q = 11500 / 1744,70 = 5,96
тоест системата ще се изплати за около
72 месеца (5 години и 11 месеца).
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ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за
можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като попълните и изпратите
посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта. Всеки един проект, предоставя
подробен финансов анализ на паричния поток за период от 21 години, показващ в детайли срока
на изплащане на системата, по зададени индивидуални параметри. Показаният по-долу проект
проследява финансовия поток на монофазна соларна система с мощност от 5kW.

ПРОЕКТ НА МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА 5KW
»
»
»
»
»
»

Климатични данни - Добрич, BGR
Мощност на соларната система - 5,33 kWp
Обща площ на соларния масив - 25 m2
Брой фотоволтаични модули - 13
Мощност на фотоволтаичния модул - 410W

SOLAR POWER SYSTEMS

изграждането на соларна система, напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu,

Брой инвертори - 1

Паричен поток
Година 1

Година 2

-10 400,00 лв.

-8 858,03 лв.

1 541,97 лв.

Годишен
паричен поток
Натрупан паричен
поток
(паричен баланс)

Инвестиции

Година 4

Година 5

-7 203,72 лв.

-5 499,10 лв.

-3 742,62 лв.

1 654,31 лв.

1 704,63 лв.

1 756,47 лв.

1850,30 лв.

-8 858,03 лв.

1 654,31 лв.

1 704,63 лв.

1 756,47 лв.

1850,30 лв.

-8 858,03 лв.

-7 203,72 лв.

-5 499,10 лв.

-3 742,62 лв.

-1851.67 лв.

Година 7

Година 8

Година 9

Тарифа

Година 3

Паричен поток
Година 6

Година 10

Инвестиции

-1851.67 лв.

13,28 лв.

1934,95 лв.

3915,08 лв.

5955,43 лв.

Тарифа

1 864,95 лв.

1 921,67 лв.

1 980,12 лв.

2 040,35 лв.

2 102,41 лв.

Годишен паричен
поток

1 864,95 лв.

1 921,67 лв.

1 980,12 лв.

2 040,35 лв.

2 102,41 лв.

Натрупан паричен
поток
(паричен баланс)

13,28 лв.

1934,95 лв.

3915,08 лв.

5955,43 лв.

8057,83 лв.

Година 12

Година 13

Година 14

Година 15

Паричен поток
Година 11
Инвестиции

8057,83 лв.

10224,19 лв.

12456.44 лв.

14756,58 лв.

17126,68 лв.

Тарифа

2 166,35 лв.

2 232,25 лв.

2 300,14 лв.

2 370,10 лв.

2 442,19 лв.

2 166,35 лв.

2 232,25 лв.

2 300,14 лв.

2 370,10 лв.

2 442,19 лв.

10224,19 лв.

12456.44 лв.

14756,58 лв.

17126,68 лв.

19568,88 лв.

Годишен
паричен поток
Натрупан паричен
поток
(паричен баланс)
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ЗА НЕБИТОВИ (СТОПАНСКИ) АБОНАТИ
Ако приемем, че системата която искаме да изградим ще е мрежова (ON-GRID), ще е с мощност
15kW и не желаем да продаваме излишната енергия. Предвиждаме консумация/производство
на енергия в светлата част на деня да е около 10kW, при средна продължителност на слънчевото
греене от 5h средно за ден на годишна база, цена за kW/h от 0,42лв и инвестиция от
около 25000 лв, включваща соларна система, монтажна структура, допълнителни разходи за
електроматериали и монтаж - срокът на изплащане ще е около 3,3 години.
СПЕСТЕНА СУМА ЗА ГОДИНА (Y)
Y = S x 365

СПЕСТЕНА СУМА ЗА ДЕН (S)
S=аxPxT

S = 21,00 лв.

а = 0,42 лв. покупна цена на електроенергия за
kW/h, включваща пренос

Y = 21,00 х 365 = 7665,00 лв.

Р = 10 kW консумирана мощност
T = 5 h продължителност на слънчевото греене

(спестена сума за година)

ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ (Q)
Q=I/Y

S = 0,42 х 10 х 5 = 21,00 лв.
тоест дневната спестена сума S ще
възлиза на 21,00 лв.

I = 25 000 лв. инвестиция
Y = 7665,00 лв. спестена сума за година

.

Q = 25 000 / 7 665 = 3,3
тоест системата ще се изплати за около
39 месеца (3 години и 3 месеца).
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ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за
можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като попълните и изпратите
посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта. Всеки един проект, предоставя
подробен финансов анализ на паричния поток за период от 21 години, показващ в детайли срока
на изплащане на системата, по зададени индивидуални параметри. Показаният по-долу проект
проследява финансовия поток на трифазна соларна система с мощност от 30kW.

ПРОЕКТ НА ТРИФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА 30KW
»
»
»
»
»
»

Климатични данни - Добрич, BGR
Мощност на соларната система - 30,75 kWp
Обща площ на соларния масив - 144,2 m2
Брой фотоволтаични модули - 75
Мощност на фотоволтаичния модул - 410W

SOLAR POWER SYSTEMS

изграждането на соларна система, напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu,

Брой инвертори - 1

Паричен поток
Година 1

Година 2

Година 3

Година 4

Година 5

Инвестиции

-55 385,00 лв.

-40 925,33 лв.

-25 403,32 лв.

-9 409,20 лв.

7 071,40 лв.

Тарифа

14 459,67 лв.

15 522,01 лв.

15 994,12 лв.

16 480,60 лв.

16 981,87 лв.

Годишен
паричен поток

-40 925,33 лв.

15 522,01 лв.

15 994,12 лв.

16 480,60 лв.

16 981,87 лв.

Натрупан паричен
поток
(паричен баланс)

-40 925,33 лв.

-25 403,32 лв.

-9 409,20 лв.

7 071,40 лв.

24 053,27 лв.

Паричен поток
Година 6

Година 7

Година 8

Година 9

Година 10

Инвестиции

24 053,27 лв.

41 551,66 лв.

59 582,28 лв.

78 161,33 лв.

97 305,47 лв.

Тарифа

17 498,39 лв.

18 030,62 лв.

18 579,04 лв.

19 144,14 лв.

19 726,43 лв.

Годишен
паричен поток

17 498,39 лв.

18 030,62 лв.

18 579,04 лв.

19 144,14 лв.

19 726,43 лв.

Натрупан
паричен поток
(паричен баланс)

41 551,66 лв.

59 582,28 лв.

78 161,33 лв.

97 305,47 лв.

117 031,89 лв.

Паричен поток
Година 11
Инвестиции
Тарифа
Годишен
паричен поток
Натрупан
паричен поток
(паричен баланс)

Година 12

Година 13

Година 14

Година 15

117 031,89 лв.

137 358,32 лв.

158 302,99 лв.

179 884,72 лв.

202 122,87 лв.

20 326,43 лв.

20 944,67 лв.

21 581,73 лв.

22 238,15 лв.

22 914,55 лв.

20 326,43 лв.

20 944,67 лв.

21 581,73 лв.

22 238,15 лв.

22 914,55 лв.

137 358,32 лв. 158 302,99 лв. 179 884,72 лв. 202 122,87 лв. 225 037,42 лв.
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ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ И МОНТАЖ НА
СОЛАРНА СИСТЕМА
Без значение от мощността, функцията и приложението на всяка една фотоволтаична
система, правилното й проектиране играе ключова роля за нейната производствена
ефективност и стои в основата на добрата инвестиция.
Нуждата от изготвяне на проект и избора на правилният партньор за това е може би найважният и създаващ най-много трудности момент за всеки, заемащ се с подобно начинание.
Поради тази причина ние предприехме стъпки и можем да осигурим пълно съдействие при
изграждането на вашата соларна инсталация. Може да разчитате на ELMARK за:

Съвет
Независимо дали имате колебание какъв
тип соларна система да изберете,
каква да е нейната мощност, може да
разчитате на професионален съвет от
наша страна. След уточняване на вида и с
каква ориентировъчна мощност желаете
да изградим вашата фотоволтаична
система, ние можем да ви изготвим проект.
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Изготвяне на оферта

Искане за изготвяне на проект може да се заяви,
чрез специална форма в официалния сайт на
компанията www.elmarkholding.eu. Всеки един
клиент попълнил и изпратил формата ще получи
на своята ел.поща примерен проект, включващ
всички нужни елементи за изграждането на
соларната система без да е нужно да се свърже
със служител на фирмата.

След финално уточняване на изготвеният
първоначален проект, ние ще Ви изготвим
персонална оферта, включваща всичко
нужно за изграждането на соларната
система.

SOLAR POWER SYSTEMS

Искане за изготвяне на проект

Транспорт до мястото на монтаж

Монтаж

След потвърждение на офертата, ние се
ангажираме да доставим поръчаните от
вас материали до мястото за изграждане на
системата.

Цялостно изграждане на системата и пускането
й в експлоатация

Гаранционно и след
гаранционно обслужване
Пълно съдействие, включващо обслужване и
периодична профилактика на системата.
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ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ
ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ
ПАНЕЛИ) 410W И 510W
Предлаганите от ELMARK фотоволтаични модули са
монокристални, като всяка клетка е изработена от
един силициев кристал. Тази технология е по-добра от
технологията на поликристалните панели, изградени

монокристални

от множество формировани силициеви кристали.
Основните предимства на монокристалната технология
са по-добрата ефективност и външен вид. Найлесният визуален начин да се определи кой от двата
вида е даден соларен панел е оттенъка на соларните
клетки. При монокристалните оттенъка е черен, а при
поликристалните е синкав.

поликристални

Освен вида на силициевите клетки, влияние върху ефективността оказва това, дали
соларния панел е двоен ( HALF CUT CELL) или единичен. Предлаганите от ELMARK
панели са двойни (HALF CUT CELL), които превъзхождат традиционните единични
при частично засенчване в определен участък от тях. Производителността се намалява
само в засенчената част. Другата половина продължава да произвежда енергия с
пълната си мощност, като независима. При традиционните панели при засенчване дори
на малка част от цялата му площ, производителността на целия панел се намалява.
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SOLAR POWER SYSTEMS

standard cell

half-cut cell

Друга съществена причина за по-високата производителност на двойния фотоволтаичен
модул спрямо единичния е по-малкия размер на клетките, за сметка на тяхното количество. Помалкия размер намалява стойностите на тока, което води до намаляване ефекта на „горещата
точка“, водещ до прегряване. По-ниската температура намалява риска за възникване на
механичен стрес и микро пукнатини по панела, а по-големия брой на клетките води до повисока производителност.
Повърхностния слой на соларните панели с мощности от 410 и 510W, предлагани от нас, са
с покритие от само почистващо стъкло, което значително намалява количеството на прах по
повърхността на панела, водещо до намаляване на тяхната производителност. Фотоволтаичните
модули притежават отлична ефективност при слаба слънчева светлина - рано сутрин или в
облачно време и издържат на натоварване на вятър от 2400Ра и на сняг от 5400Ра.

Слънчевите панели предлагани от ELMARK са високо ефективни, като достигат стойност
от 21,5%, за разлика от широко разпространените на пазара стандартни слънчеви панели,
които едва надвишават ефективност от 20%.
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SOLAR POWER SYSTEMS | SOLAR PANELS

12 ПЪЛНА
ГАРАНЦИЯ
ГОДИНИ

25 ГАРАНЦИЯ
ГОДИНИ

ЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

30 ЖИВОТ
НА ПАНЕЛА
ГОДИНИ

%
21.3
ЕФЕКТИВНОСТ

98SOL410M

СОЛАРЕН ПАНЕЛ 410W
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

ТЕМПЕРАТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Пикова мощност (Pmax): 410W
• Максимално захранващо напрежение (Vmp): 34,89V
• Максимален ток на мощност (Imp): 11,76A
• Напрежение на отворена верига (Voc): 41,90V
• Ток на късо съединение (Isc): 12,47A
• Ефективност на модула (%): 21.3
• Максимално напрежение на системата (V): 1500 VDC
• Номинална работна температура на модула: 44,4±2°C
• Тип клетка: Монокристална
• Разпределителна кутия на панела: IP68
• Конектор: Съвместим с MC4
• Материал на рамката: тип анодизирана алуминиева сплав
• Брой клетки: 120 клетки (5x12+5x12)
• Максимално натоварване: 5400 Pascal
• Размери ВxШxД (мм): 1754x1096x30mm
• Тегло (кг): 21

•
•
•
•
•

Номинална работна температура на модула (NMOT): 44°C±2°C
Темп. Коеф. на Voc (TK Voc): -0,25% /°C
Темп. Коеф. на Isc (TK Isc): 0,04% /°С
Темп. Коеф на Pmax (TK Pmax): -0,34% /°C
Температура на околната среда: -40°C+85°C
D

**Забележка: спецификациите са получени при стандартните условия за изпитване (STCs): 1000 W / m² слънчева
радиация, 1,5 въздушна маса и температура на клетката от 25 ° C.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАЗЛИЧНИ СТОЙНОСТИ НА
СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ

18

Select language
on page 83:

BG

BA

CR

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАЗЛИЧНИ
ТЕМПЕРАТУРНИ СТОЙНОСТИ

DE

EL

HU

IT

RO

Sl

SK

SR

SOLAR POWER SYSTEMS | SOLAR PANELS

12 ПЪЛНА
ГАРАНЦИЯ
ГОДИНИ

25 ГАРАНЦИЯ
ГОДИНИ

ЗА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

30 ЖИВОТ
НА ПАНЕЛА
ГОДИНИ

%
21.48
ЕФЕКТИВНОСТ

98SOL510M

СОЛАРЕН ПАНЕЛ 510W
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

ТЕМПЕРАТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Пикова мощност (Pmax): 510W
• Максимално захранващо напрежение (Vmp): 38,20V
• Максимален ток на мощност (Imp): 13,34A
• Напрежение на отворена верига (Voc): 45,70V
• Ток на късо съединение (Isc): 13,94A
• Ефективност на модула (%): 21,48
• Максимално напрежение на системата (V): 1500 VDC
• Номинална работна температура на модула: 41±3°C
• Тип клетка: Монокристална
• Разпределителна кутия на панела: IP68
• Конектор: Съвместим с MC4
• Материал на рамката: тип анодизирана алуминиева сплав
• Брой клетки: 132 клетки (11x6x2)
• Материал на рамката: тип анодизирана алуминиева сплав
• Максимално натоварване: 5400 Pascal
• Размери ВxШxД (мм): 2094x1134x35mm
• Тегло (кг): 26

•
•
•
•
•

Номинална работна температура на модула (NMOT): 44°C±2°C
Темп. Коеф. на Voc (TK Voc): -0,28% /°C
Темп. Коеф. на Isc (TK Isc): 0,05% /°С
Темп. Коеф на Pmax (TK Pmax): -0,36% /°C
Температура на околната среда: -40°C+85°C
D

* Забележка: спецификациите са получени при стандартните условия за изпитване (STCs): 1000 W / m² слънчева
радиация, 1,5 въздушна маса и температура на клетката от 25 ° C.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАЗЛИЧНИ СТОЙНОСТИ НА
СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ

Select language
on page 83:

BG

BA

CR

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РАЗЛИЧНИ
ТЕМПЕРАТУРНИ СТОЙНОСТИ

DE

EL

HU

IT

RO

Sl

SK

SR

19

SOLAR POWER SYSTEMS | MOUNTING STRUCTURES

МОНТАЖНИ СТРУКТУРИ
Важен момент при изграждането на фотоволтаична система е начина на монтаж на соларните панели. Обикновено той се извършва на покрива на сградата, но е възможно да
бъде изпълнен и на земята.
Ние предлагаме готови решения за равни и наклонени покриви изградени от керемиди,
ламарина, сандвич панели, битум и бетон.
За всеки един от вариантите предлагаме готови комплекти, с елементите необходими за
монтажа на количеството соларни панели влизащи в комплекта на всяка една система.
Всички те се предлагат и отделно, в случай на индивидуален подход или до изграждане
на съществуваща монтажна структура.

Монтажни структури за
наклонен керемиден покрив

Монтажни структури за
наклонен битумен покрив

Триъгълни баластни монтажни
структури за равен покрив или
земя

Монтажна структура за
наклонен ламаринен покрив
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РЕЛСА ЗА МОНТАЖ НА СОЛАРНИ ПАНЕЛ
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Прикрепени към покрива или мястото определено за монтаж на фотоволтаичните модули, ролята
на релсите е да задържат редовете от слънчеви панели с помощта на скоби. Начина за закрепване
на релсите към покрива се определя в зависимост от неговия вид- керемиден, битумен, ламаринен, бетонен и други.
Универсален елемент подходящ за всеки тип покрив или за монтажна структура за земя.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Дължина: 2300 mm
Материал: Алуминий 6005-T5

423199

КОНЕКТОР ЗА РЕЛСА
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Осигурява надеждна връзка при свързването на две релси. Свързването се осъществява посредством болтове, като за две релси е нужен един конектор.
Универсален елемент подходящ за всеки тип покрив или за монтажна структура за земя.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Дължина: 140 mm
Материал: Алуминий 6005-T5

423201

МЕЖДИННА СКОБА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ДВА ПАНЕЛА
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Служат за свързване на два панела монтирани един до друг. Скобата се слага между тях и посредством винт притяга рамките на фотоволтаичните модули към монтажната релса. Нужни са две скоби за свързване на два панела.
Универсален елемент подходящ за всеки тип покрив или за монтажна структура за земя.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
За соларни панели с височина: 30-50мм
Подходящи за рамкови панели
Материал: Алуминий 6005-T5

423202

КРАЙНА ПРИСЪЕДИНИНИТЕЛНА СКОБА
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Служат за присъединяване на фотоволтаичния модул към монтажната релса
в началото и края на соларната линия. Единия край на скобата се поставя в
релсата, а другия край върху рамката на панела и посредством болт, двата
елемента се пристягат един към друг. За монтажа на един панел са нужни
две крайни скоби.
Универсален елемент подходящ за всеки тип покрив или за монтажна структура за
земя.

30мм

35мм

423203-2

423203
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ПЛАНКИ ЗА КЕРЕМИДЕН ПОКРИВ ТИПОВЕ 1, 2, 13 И 14
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Служат за закрепване на монтажната релса към керемиден покрив. Посредством винтове, единият край на планката се закрепва към
дървената конструкция, разположена под самата керемида, а в отвора на горната част с болтове се закрепва релсата за монтаж на соларния панел. Предвид индивидуалните особености при изграждането на всяка една дървена конструкция и предвид ориентацията на
соларната линия, ние предлагаме 4 вида планки, в зависимост от специфичните нужди по време на монтаж.
Елементите са подходящи само за изграждането на соларни структури върху керемидени покриви.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Материал: Неръждаема стомана

ПЛАНКА ТИП 1

ПЛАНКА ТИП 2

423204

423205

ПЛАНКА ТИП 13

ПЛАНКА ТИП 14

423207

423206

ПЛАНКИ ЗА ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ ТИПОВЕ 2 И 3
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Служат за закрепване на монтажната релса към ламаринен покрив. Посредством винтове, единият край на планката се закрепва върху
оребрението на покрива, а в отвора на горната част с болтове се закрепва релсата за монтаж на соларния панел. Предлагаме два вида
планки в зависимост от ориентацията на соларната линия, спрямо оребрението на покрива.
Елементите са подходящи само за изграждането на соларни структури върху ламаринени покриви.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Материал: Неръждаема стомана
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ПЛАНКА ТИП 3

423217

423218

ПЛАНКА ЗА ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ ТИП L
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Служат за закрепване на монтажната релса към ламаринен покрив. Посредством винтове, единият край на планката се закрепва върху покрива, а в отвора на горната част с болтове се закрепва
релсата за монтаж на соларния панел.
Елемента е подходящ само за изграждането на соларни структури върху ламаринени
покриви.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

SOLAR POWER SYSTEMS | MOUNTING STRUCTURES

ПЛАНКА ТИП 2

Материал: Неръждаема стомана

423216

ПЛАНКА ЗА БИТУМЕН ПОКРИВ ТИП L
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Служи за закрепване на монтажната релса към битумен покрив. Препоръчва се монтажа на планката да се извърши в комплект със стоманена облицоваща плоча, за да се предотврати проникването на вода. Посредством винт планката се закрепва към покрива, като преминава през отвора
на облицовката.
Елемента е подходящ само за изграждането на соларни структури върху битумен покрив.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

423214

Материал: Неръждаема стомана

ОБЛИЦОВКА 280X280
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Служи за закрепване на монтажната релса към битумен покрив. Препоръчва се монтажа на планката да се извърши в комплект със стоманена облицоваща плоча, за да се предотврати проникването на вода. Посредством винт планката се закрепва към покрива, като преминава през отвора
на облицовката.
Елемента е подходящ само за изграждането на соларни структури върху битумен покрив.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

423215
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15° ТРИЪГЪЛЕН МОНТАЖЕН ЕЛЕМЕНТ
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Използват се за осигуряване на нужният наклон на соларните панели, при
техния монтаж на равен покрив или за корекция на ъгъла при наклонени
покриви. Към тях се монтират релсите, придържащи соларните панели
посредством стоманена планка. Обикновено се монтират върху бетонни
основи като могат да се укрепят допълнително с баластни тежести.
1300х1400мм

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1600х1700мм

423223

Размер: 1300х1400мм/ 1600х1700мм
Материал: Алуминий 6005-T5

423223-2

30° ТРИЪГЪЛЕН МОНТАЖЕН ЕЛЕМЕНТ
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Използват се за осигуряване на нужният наклон на соларните панели, при
техния монтаж на равен покрив или за корекция на ъгъла при наклонени
покриви. Към тях се монтират релсите, придържащи соларните панели посредством стоманена планка. Обикновено се монтират върху бетонни основи като могат да се укрепят допълнително с баластни тежести.
1300х1400мм

423227

1600х1700мм

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

423227-2

Размер:1300х1400мм/ 1600х1700мм
Материал: Алуминий 6005-T5

L-КОНЕКТОР ЗА РЕЛСА
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Елемента е подходящ за изграждането на соларни структури върху прави и наклонени покриви
или за соларни структури изградени на земя.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Материал: Неръждаема стомана

423224
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Служат за допълнително укрепване на триъгълните монтажни елементи един с друг, като между
две планки се поставят и бетонни блокчета (баласти).
Елемента е подходящ само за изграждането на соларни структури върху равен покрив или
земя.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Материал: Неръждаема стомана

423225

SOLAR POWER SYSTEMS | MOUNTING STRUCTURES

БАЛАСТНИ ПРОФИЛИ

ЗАЗЕМЯВАНЕ НА МОНТАЖНАТА СТРУКТУРА
Заземяването на соларната монтажна структура е също толкова важно и необходимо, както заземлението във вашия дом. Заземените панели и монтажни релси при нужда трябва
да осигурят най-лесния път за достигане на мълнията до земята, както и за разреждане
на естествено образувалото се статично електричество. Това се постига посредством изграждането на система от елементи: заземителна скоба, заземителна клема, проводник,
заземителна шина и кол и други аксесоари, в зависимост от индивидуалния подход при
монтаж или особености на покрива.

ЗАЗЕМИТЕЛНА СКОБА
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Осъществява контакт между соларните панели и монтажните релси. Обикновено се фиксира между фотоволтаичните модули и релсата посредством междинната скоба за свързване на два панела. Болта на междинната скоба преминава през отвора на заземителната скоба и при затягането тя осъществява ролята на заземителен проводник, като по
този начин предотвратява евентуални повреди на соларните панели по време на буря.
Универсален елемент подходящ за всеки тип покрив или за монтажна структура
за земя.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

423208

Материал: Неръждаема стомана
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ЗАЗЕМИТЕЛНА КЛЕМА
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Основен елемент осъществяващ връзка от соларния масив към земята, посредством проводник.
Монтира се в единият край на релсата за монтаж на соларни панели, като по този начин защитава
целия ред. Към нея се свързва заземителен проводник от алуминий или друг материал, който да
отвежда мълнията или статичното електричество към заземителната шина.
Универсален елемент подходящ за всеки тип покрив или за монтажна структура за земя.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Материал: Алуминий

423209

КАБЕЛНИ КЛИПСИ (СКОБИ) ТИП 1, 2, 8 И 9
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Играят важна роля при монтажа и поддръжката на проводниковата система. Те са неизменна част от нейния „мениджмънт“ като се
използват за групирането на кабелите в снопове, определят посоката и мястото на тяхното фиксиране, за да може изградената система
да изглежда освен добре визуално, а и надеждно защитена.
Предлаганите от нас кабелни скоби за соларни системи са предназначени за различен по брой и сечение проводници с до 90 градусово
отклонение.
Универсални елементи подходящи за всеки тип покрив или за монтажна структура за земя.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Материал: Неръждаема стомана

КАБЕЛНА СКОБА ТИП 1 - 2x4/6mm²

КАБЕЛНА СКОБА ТИП 2 - 4x90°4/6mm²/3x90°10mm²

423210

423211

КАБЕЛНА СКОБА ТИП 9 - 2x90°4/6mm²

КАБЕЛНА СКОБА ТИП 8 -2x90°4/6mm²

423213

423212

26

Select language
on page 83:

BG

BA

CR

DE

EL

HU

IT

RO

Sl

SK

SR

В редове по-надолу ще откриете конфигурация на различни комплекти от монтажни структури за различни
видове покривни конструкции с мощности от 3,6 до 30kW.
Комплектите са оборудвани с всички базови елементи, с количества достатъчни за цялостно изграждане на
фотоволтаичните масиви на всяка една система.
Количествата елементи са предвидени за изграждане на системи със соларни панели с каталожен номер
98SOL410M, с мощност от 410W и размери 1754x1096x30mm.
При интерес или с цел по-високата икономическа целесъобразност на проекта, може да предложим готови
комплекти за соларни панели с каталожен номер 98SOL510M, с мощност от 510W и размери 2094x1134x35mm.

МОНТАЖНИ СТРУКТУРИ ЗА НАКЛОНЕН КЕРЕМИДЕН ПОКРИВ ОТ 3.6 ДО 30kW ЗА ПАНЕЛ 410W
Описание

Каталожен
номер

за
3.6 kW

за
5 kW

за
10 kW

за
15 kW

за
20 kW

за
30 kW

Релса - 2300mm

423199

10

14

26

38

50

74

Конектор - 140mm

423201

8

12

22

34

45

67

Междинна скоба за рамков
панел 30-50mm

423202

18

26

66

78

102

154

Крайна скоба за рамков панел
35mm

423203

20

28

60

76

100

148

Планка за керемиден покрив

423204

26

34

64

98

126

190

Заземителна скоба

423208

18

26

66

78

102

154

Заземителна клема

423209

10

14

26

38

50

74

IT

RO
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МОНТАЖНИ СТРУКТУРИ, КОМПЛЕКТИ

КАТАЛОЖНИ НОМЕРА НА КОМПЛЕКТИТЕ
Соларна система (kW)

Каталожен номер
за панел 410W

3.6

423270P/TR

5

423271P/TR

10

423272P/TR

15

423273P/TR

20

423274P/TR

30

423275P/TR
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МОНТАЖНИ СТРУКТУРИ ЗА НАКЛОНЕН ЛАМАРИНЕН ПОКРИВ ОТ 3,6 ДО 30KW ЗА ПАНЕЛ 410W
Описание

Каталожен
номер

за
3.6 kW

за
5 kW

за
10 kW

за
15 kW

за
20 kW

за
30 kW

Релса - 2300mm

423199

10

14

26

38

50

74

Конектор - 140mm

423201

8

12

22

34

45

67

Междинна скоба за рамков
панел 30-50mm

423202

18

26

66

78

102

154

Крайна скоба за рамков панел
35mm

423203

20

28

60

76

100

148

L-планка за ламаринен покрив

423216

26

34

64

98

126

190

Заземителна скоба

423208

18

26

66

78

102

154

Заземителна клема

423209

10

14

26

38

50

74

КАТАЛОЖНИ НОМЕРА НА КОМПЛЕКТИТЕ
Соларна система (kW)

Каталожен номер
за панел 410W

3.6

423270P/DR

5

423271P/DR

10

423272P/DR

15

423273P/DR

20

423274P/DR

30

423275P/DR
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Описание

Каталожен
номер

за
3.6 kW

за
5 kW

за
10 kW

за
15 kW

за
20 kW

за
30 kW

Релса - 2300mm

423199

10

14

26

38

50

74

Конектор- 140mm

423201

8

12

22

34

45

67

Междинна скоба за рамков
панел 30-50mm

423202

18

26

66

78

102

154

Крайна скоба за рамков панел
35mm

423203

20

28

60

76

100

148

Планка за битумен покрив

423214

26

34

64

98

126

190

Облицовка 280x280

423215

26

34

64

98

126

190

Заземителна скоба

423208

18

26

66

78

102

154

Заземителна клема

423209

10

14

26

38

50

74

IT

RO

КАТАЛОЖНИ НОМЕРА НА КОМПЛЕКТИТЕ
Соларна система (kW)

Каталожен номер
за панел 410W

3.6

423270P/SR

5

423271P/SR

10

423272P/SR

15

423273P/SR

20

423274P/SR

30

423275P/SR
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МОНТАЖНИ СТРУКТУРИ ЗА НАКЛОНЕН БИТУМЕН ПОКРИВ ОТ 3,6 ДО 30KW ЗА ПАНЕЛ 410W
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ТРИЪГЪЛНИ МОНТАЖНИ СТРУКТУРИ ЗА РАВЕН ПОКРИВ ИЛИ ЗЕМЯ ОТ 3,6 ДО 30kW ЗА
ПАНЕЛ 410W
Описание

Каталожен
номер

за
3.6 kW

за
5 kW

за
10 kW

за
15 kW

за
20 kW

за
30 kW

Релса - 2300mm

423199

10

14

26

38

50

74

Конектор - 140mm

423201

8

12

22

34

45

67

Междинна скоба за рамков
панел 30-50mm

423202

18

26

66

78

102

154

Крайна скоба за рамков панел
35mm

423203

20

28

60

76

100

148

30° Триъгълник

423227

10

14

26

38

50

74

L-конектор

423224

20

28

52

76

100

148

Анкер

M517215

26

34

64

98

126

190

Заземителна скоба

423208

18

26

66

78

102

154

Заземителна клема

423209

10

14

26

38

50

74

КАТАЛОЖНИ НОМЕРА НА КОМПЛЕКТИТЕ
Соларна система (kW)

Каталожен номер
за панел 410W

3.6

423270F/TR

5

423271F/TR

10

423272F/TR

15

423273F/TR

20

423274F/TR

30

423275F/TR
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Описание

Каталожен
номер

за
3.6 kW

за
5 kW

за
10 kW

за
15 kW

за
20 kW

за
30 kW

Релса - 2300mm

423199

10

14

26

38

50

74

Конектор - 140mm

423201

8

12

22

34

45

67

Междинна скоба за рамков
панел 30-50mm

423202

18

26

66

78

102

154

Крайна скоба за рамков панел
35mm

423203

20

28

60

76

100

148

30° Триъгълник

423227

10

14

26

38

50

74

L-конектор

423224

20

28

52

76

100

148

Анкер

423225

12

16

30

46

60

90

Заземителна скоба

423208

18

26

66

78

102

154

Заземителна клема

423209

10

14

26

38

50

74

IT

RO

КАТАЛОЖНИ НОМЕРА НА КОМПЛЕКТИТЕ
Соларна система (kW)

Каталожен номер
за панел 410W

3.6

423270F/BTR

5

423271F/BTR

10

423272F/BTR

15

423273F/BTR

20

423274F/BTR

30

423275F/BTR

Select language
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SOLAR POWER SYSTEMS | SOLAR PANELS

ТРИЪГЪЛНИ БАЛАСТНИ МОНТАЖНИ СТРУКТУРИ ЗА РАВЕН ПОКРИВ ИЛИ ЗЕМЯ ОТ 3,6
ДО 30kW ЗА ПАНЕЛ 410W
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ГАРАЖНА МОНТАЖНА СТРУКТУРА ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ, КОМПЛЕКТ
423278/CP

Select language
on page 83:

Монтажната структура е подходяща за разполагане на соларни панели с мощност до 8kW (15 панела ELMARK с
мощност 510W). Размера на клетката е подходящ за паркирането на два автомобила, като в най-ниската си точка
е висока 2.5м. Дължината на клетката е 6 метра, а ширината е 5,2м. Тя е удачен вариант за изграждане в домашни условия или за комбинирането на няколко клетки, при обособяването на по-големи паркинги или системи с
по-големи мощности.
Тази система е изключително подходяща за комбинирането и с 7kW монофазна зарядна станция за електрически
автомобили. За изграждане на трифазна зарядна централа с мощност 22kW, ELMARK препоръчва използването на
4 монтажни структури и соларна система с мощност от 30kW.
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ПРЕДИМСТВА:
Този вид батерия предлага много предимства, като по-дълъг живот, липсата на
поддръж ка, изключителна безопасност и подобрена ефективност на разреждане и зареждане в сравнение с оловно- киселинните батерии. Подходяща са
за съхранение на големи мощности, за често натоварване и за монтаж на места,
където пространството е ограничено (размера на батерията е 442x500x133mm).
Производителя на литиево-желязо-фосфатната батерия с марка Uhome
гарантира повече от 6000 цикъла на дълбок разряд при 95% от капацитета
на батерията. Това се постига посредством интегрирана BMS система за
управление, наблюдаваща напрежението, тока, температурата и състоянието
на клетките, като балансира зареждането и разреждането с цел увеличаване
на нейния живот. Възможността за паралелно свързване на до 8 батерии,
увеличават капацитета на системата като увеличават времето за употреба или
за захранване на по-мощни консуматори.

98BAT2400LPF

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинално напрежение: 48-56V DC
Номинален капацитет: 2400Wh (2.4kW)
Използваем капацитет: 2200Wh (2.2kW)
Номинален капацитет на зареждане/разреждане:
1500Wh (1.5kW)
Напрежение при зареждане: 57.6V
Комуникационни входове: RS485, CAN
Конфигурация: до 8 батерии в серия или паралелно
свързани
IP код: IP20
Охлаждане: естествено
Работна температура: При зареждане: от 0 дo 50°C.
При разреждане: от -10 до 55°C
Тегло: 27.5Kg
Монтаж: на стена/ на земя
Защита: софтуерна и хардуерна
Размери: 442x500x133mm

• Природосъобразен продукт, нетоксичен и незамърсяващ окол-

ната среда

• Материалът, използван за изработка на катода е направен от

LiFePO4 за сигурна употреба и многобройни цикли на живот

• Системата за управление на батерията (BMS) разполага със защи-

•

•
•
•
•
•
•

ти от презареждане, връх ток, ниско напрежение, късо съединение и висока температура.
Системата може да управлява автоматично процесите на презареждане и да балансира нивата на ток и напрежение на ниво единичен модул в група от няколко свързани батерии.
Притежава собствена система за охлаждане при ниски нива на
шума.
Ниски стойности на саморазряд. Батерията може да издържи до 6
месеца без да се зарежда.
Не запаметява ситуации, в които се налага плитък заряд или разряд.
Диапазона на работната температура е в границите от -10° до
55°C,(При зареждане 0~50°C; При разреждане -10~55°C)
Компактен и модерен дизайн, вписващ се във всяко помещение.
Съвместим с широка гама хибридни инвертори, предлагани на
пазара.

SOLAR POWER SYSTEMS | BATERRIES

ЛИТИЕВО-ЖЕЛЯЗО-ФОСФАТНА (LIFEPO4) БАТЕРИЯ UHOME С МОЩНОСТ 2400W

10

YEAR TOTAL
WARRANTY

7 standard+3 extended

МОНИТОРИНГ:
Батерията е с вграден Wi-Fi модул, осигуряващ достъп до
информацията през компютър или на мобилен телефон,
посредством приложението Uhome.
Сканирайте кода, за да изтеглите приложението за Android
или iOS »
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YEAR TOTAL
WARRANTY

ЛИТИЕВО-ЖЕЛЯЗО-ФОСФАТНА (LIFEPO4) БАТЕРИЯ UHOME С МОЩНОСТ 4800W
ПРЕДИМСТВА:
Този вид батерия предлага много предимства, като по-дълъг живот, липсата на
поддръжка, изключителна безопасност и подобрена ефективност на разреждане и зареждане в сравнение с оловно- киселинните батерии. Подходяща са за
съхранение на големи мощности, за често натоварване и за монтаж на места,
където пространството е ограничено (размера на батерията е 442x500x133mm).
Производителят на литиево-желязо-фосфатната батерия с марка Uhome гарантира повече от 6000 цикъла на дълбок разряд при 95% от капацитета на батерията. Това се постига посредством интегрирана BMS система за управление,
наблюдаваща напрежението, тока, температурата и състоянието на клетките,
като балансира зареждането и разреждането с цел увеличаване на нейния живот. Възможността за паралелно свързване на до 8 батерии, увеличават капацитета на системата като увеличават времето за употреба или за захранване на
по-мощни консуматори.

98BAT5000LPF

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 standard+3 extended

•
•
•
•

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинално напрежение: 48-56V DC
Номинален капацитет: 5100Wh (5.1kW)
Използваем капацитет: 4800Wh (4.8kW)
Номинален капацитет на зареждане/разреждане:
3000Wh (3.0kW)
Напрежение при зареждане: 57.6V
Комуникационни входове: RS485, CAN
Конфигурация: до 8 батерии в серия или паралел
IP код: IP20
Охлаждане: естествено
Работна температура: При зареждане: от 0 дo 50°C.
При разреждане: от -10 до 55°C
Тегло: 45Kg
Монтаж: на стена/ на земя
Защита: софтуерна и хардуерна
Размери: 442x500x135mm

• Природосъобразен продукт, нетоксичен и незамърсяващ окол-

ната среда

• Материалът, използван за изработка на катода е направен от

LiFePO4 за сигурна употреба и многобройни цикли на живот

• Системата за управление на батерията (BMS) разполага със защи-

•

•
•
•
•
•
•

ти от презареждане, връх ток, ниско напрежение, късо съединение и висока температура.
Системата може да управлява автоматично процесите на презареждане и да балансира нивата на ток и напрежение на ниво единичен модул в група от няколко свързани батерии.
Притежава собствена система за охлаждане при ниски нива на
шума.
Ниски стойности на саморазряд. Батерията може да издържи до 6
месеца без да се зарежда.
Не запаметява ситуации, в които се налага плитък заряд или разряд.
Диапазона на работната температура е в границите от -10° до
55°C,(При зареждане 0~50°C; При разреждане -10~55°C)
Компактен и модерен дизайн, вписващ се във всяко помещение.
Съвместим с широка гама хибридни инвертори, предлагани на
пазара.

МОНИТОРИНГ:
Батерията е с вграден Wi-Fi модул, осигуряващ достъп до
информацията през компютър или на мобилен телефон,
посредством приложението Uhome.
Сканирайте кода, за да изтеглите приложението за Android
или iOS »
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МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СОЛАРНИ БАТЕРИИ UHOME LPF 2400 И LPF 5000
МОНТАЖ НА СТЕНА:
Посредством дистанционери, монтирани в четирите края на батерията
(фиг.1).
Този начин на монтаж се препоръчва за до 4 батерии. Един комплект е
подходящ за монтаж на 2 батерии

98BAT2400BRW

За монтаж на повече от 4 батерии в серия се препоръчва използването
на табло.

фиг.1

МОНТАЖ НА ЗЕМЯ:
Посредством дистанционери, монтирани в четирите края на батерията
(фиг.2).
Този начин на монтаж се препоръчва за до 4 батерии. Един комплект е
подходящ за монтаж на 1 батерия.

98BAT2400BRG

За монтаж на повече от 4 батерии в серия се препоръчва използването
на табло.

10

YEAR TOTAL
WARRANTY

7 standard+3 extended

фиг.2

МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СОЛАРНИ БАТЕРИИ UHOME LPF 2400 И LPF 5000
Използването на метален шкаф за съхранението на батериите на вече изградената хибридна или
извън мрежова соларната система е най-надежден и препоръчителен вариант за това. Шкафа е
подходящ за монтажа на до 4 батерии с капацитет от 2400 и 4800Wh, като едновременно защитава
батериите и придава компактност и завършеност на системата. Възможността за заключване на
предната врата, ограничава компрометирането на оборудването на места със случаен достъп
хора, като изключва възможността и от инциденти. По корпуса са предвидени вентилационни
отвори, а вратата е направена от мрежеста стомана за правилното охлаждане на батериите, в помещения с температури от 0-50°С. При помещения с високи температури се препоръчва монтажа
на допълнителен вентилатор, а през зимата или в помещения с температури под -10° на нагревател, който да осигурява оптимална температура. При свободния начин на монтаж, без да се
използва шкаф за съхранение, оптималните температурни нива се поддържат много по-трудно и
биха стрували значително повече от инвестицията в него. Осигуряването на оптималната работна
температура на батериите от своя страна, увеличава техния живот и начина им на работа.

98BAT15U

Select language
on page 83:

ПРЕДИМСТВА:
• Осигурява механична защита на батериите.
• Заключване на таблото с цел превенция от
случаен достъп или инциденти.
• По-лесно осигуряване на оптимален микроклимат на мястото за съхранение на батериите.
• Компактност и завършеност на системата
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• Материал: студено валцувана SPCC стомана
• Дебелина на стените: 2mm
• Тегло: 40kg
• Размери (LxWxH): 600x600x769mm
• Вместимост: 4 батерии Uhome-LPF 2400/5000
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7

СОЛАРНИ КАБЕЛИ H1Z2Z2-K
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Те са специално проектирани за изграждане на фотоволтаични системи. Соларните кабели H1Z2Z2-K разполагат с добра износоустойчивост, изключителна гъвкавост, UV защита и не поддържат горенето. Също така са безхалогенни, водо и маслоустойчиви.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Реакция на огън: Dca S1a, d2, a1
• Сечение на кабела: 4мм2; 6мм2
• Номинално напрежение (Uo/U): АС 1,0/1,0 kV; DC 1,5/1,5
• Материал на проводника: покалаена мед Class 5
• Брой проводници Х диаметър (N°x mm): 4мм2- 50x0,30; 6мм275x0,30
• Материал на изолацията и обвивката: безхалогенен компаунд
• Дебелина на изолацията: 0,70мм
• Диаметър на изолацията: 4мм2- 3,90мм; 6мм2- 4,50мм
• Външен диаметър на кабела: 4мм2- 5,50мм; 6мм2- 6,05мм

• Цвят на кабела: черен; червен
• Максимално съпротивление на проводника при 20 °C: 4мм25,09 ohm/km; 6мм2- 3,39 ohm/km
• Максимално съпротивление на изолацията при 20 °C: 4мм2580 MΩ.km; 6мм2- 500 MΩ.km
• Минимален радиус на огъване по време на полагане: 5xØ на
кабела
• Тест за разпространение на пламъка върху единичен кабел:
EN 60332-1-2
• Работна температура: -40+90°C
• Максимална температура на късо съединение: 250°C/5сек (max.)
• Тегло на кабела: 4мм2- 57kg; 6мм2- 77kg

H1Z2Z2-K 4MM2 ЧЕРЕН

H1Z2Z2-K 4MM2 ЧЕРВЕН

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard + 2 extended

M411079/BL

M411079/R

H1Z2Z2-K 6MM2 ЧЕРЕН

H1Z2Z2-K 6MM2 ЧЕРВЕН

M411080/R

M411080/BL

Към всички предлагани от нас комплекти на соларни системи, сме включили черен и червен соларен кабел H1Z2Z2-K със сечение от
4мм2. Количествата може да видите в таблицата по-долу:

36

3.6 kW

5 kW

10 kW

15 kW

20 kW

30 kW

Каталожен
номер

x50m

x50m

x50m

x75m

x100m

x100m

M411079/BL

x50m

x50m

x50m

x75m

x100m

x100m

M411079/R
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Те са важен и неотменен елемент от всяка съвременна соларна инсталация, като служат за по-лесното и бързо окабеляване на соларния масив. Предлагат се както в мъжки, така и в женски вариант, като са съвместими с утвърдения стандарт за свързване- МС4.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Номинално напрежение: 1000V
• Номинален ток: 30A
• Тестово напрежение: 6KV(50Hz)
• Защита от прах и влага: IP67
• Материал на тоководещите части: посребрена мед
• Работна температура: от -40 до +125°C
• Подходящ за соларни кабели със сечения: 2.5mm2; 4mm2 и 6mm2
• Подходящ за щуцери: 3-6mm

ЕДИНИЧЕН МЪЖКИ И ЖЕНСКИ
КОНЕКТОР IP67, КОМПЛЕКТ

ДВОЕН МЪЖКИ, ЕДИНИЧЕН ЖЕНСКИ
КОНЕКТОР IP67

411078/MF

SOLAR POWER SYSTEMS | CABLES & ACCESSORIES

МЪЖКИ/ЖЕНСКИ КАБЕЛНИ КОНЕКТОРИ IР67, СЪВМЕСТИМИ СЪС СТАНДАРТ МС4

411080/M

ДВОЕН ЖЕНСКИ, ЕДИНИЧЕН МЪЖКИ
КОНЕКТОР IP67

411080/F
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ЧЕТИРИПОЛЮСЕН DC ИЗОЛАТОР/КЛЮЧ 1200V, IP66
ПРИЛОЖЕНИЕ:
DC ключа се монтира между соларните панели и инвертора, като има за цел да изолира фотоволтаичния масив при монтаж или
последваща поддръжка.

98SOL4P/DC
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Изолационно напрежение DC: 1200V
• Изолационно напрежение DC: 1200V
• Номинален ток: 32A
• Полюси: 4P
• Механичен живот: 10 000 цикъла
• Работа при температури в граници: от -25 до +70°C
• IP код: IP66
• Цвят на ръкохватката: Черен
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Позволява хоризонтален или вертикален монтаж
• Устойчив на UV лъчи
• Изработен от огнеупорни материали
• Вентилиращ клапан
• Възможност за заключване в изключено положение

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard + 2 extended
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Предлаганите от ELMARK варианти на инвертори за захранване с електричество извън мрежата
са хибридни и са с мощности от 3.5W до 10kW. Те разполагат с режим на работа, който изцяло
изключва нуждата от съществуващо захранване от електропреносната мрежа.

МОНОФАЗЕН (OFF-GRID) СОЛАРЕН ИНВЕРТОР GROWATT 3.5KW- SPF 3500 ES
Това е многофункционален OFF-GRID соларен инвертор с интегриран контролер за зареждане и UPS функционален модул, което го
превръща в идеално решение за производство на електричество за места, където няма изградена електропреносна мрежа или като
резервно захранване. Този инвертор може да работи с или без батерии. За неговата работа са нужни слънчеви панели, генератор или
електрическа мрежа.
Инвертора се предлага в комплект с Wi-Fi plug-and-play устройство за дистанционно наблюдение,
което се включва към специално предвиден към него вход. С него може да се следи състоянието на
фотоволтаичната система от мобилен телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с
приложението Growatt ShinePhone. Приложението е съвместимо с Android и IOS на 12 различни езика.
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SOLAR POWER SYSTEMS | OFF-GRID

ИЗВЪН МРЕЖОВИ (OFF-GRID) СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ С
МОЩНОСТИ ОТ 3.5 ДО 10KW

39
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Система изградена с монофазен соларен инвертор GROWATT може да бъде надградена и мощността да бъде увеличена до 21kW.
Това се постига, като паралелно се свързват до 6 устройства едно към друго.
До 6 устройства могат да поддържат 1 фаза или да бъдат свързани за изграждане на трифазна система.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.

423042
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

12

• Брой полюси: 1/N/PE
• Номинална мощност: 3500W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 4500W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: от 120 до 430VDC
• Максимално напрежение на отворената верига на слънчевия масив:
450VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки изход:
1/1
• Напрежение на батерията: 48VDC
• Вид на батерията: литиева /оловно-киселинна
• Ток на зареждане: 60А
• Ефективност: 93%
• Форма на вълната: чиста синусоида
• Дисплей: LCD
• IP20
• Надморска височина: до 2000m
• Относителна влажност: от 5 до 95%
• Работна температура: от 0 до 55°С
• Температура на околната среда: от -15 до 60°С
• Тегло: 11.5kg
• Размер (WxHxD): 330x485x135mm

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

SPF 3500 ES

ПРЕДИМСТВА:

• Възможност за паралелна работа на до 6 инвертора и увеличаване
мощността на системата до 21kW
• Интегриран МРРТ контролер
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на батерията
• Работа с или без батерия
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
• Планиране на времето за зареждане и разреждане на батерията
• Възможност за избор на напрежения:
¾ 170-280VAC за персонални компютри
¾ 90-280VAC за домашно приложение

40

Select language
on page 83:

BG

BA

CR

DE

EL

HU

IT

RO

Sl

SK

SR

SOLAR POWER SYSTEMS | INVERTERS

МОНОФАЗЕН (OFF-GRID) СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SOLIS 5KW- SOLIS-RHI-5K-48ES
Това е OFF-GRID соларен инвертор с интегриран контролер за зареждане, което го превръща в идеално решение за производство
на електричество за места, където няма изградена електропреносна мрежа или като резервно захранване
За неговата работа са нужни слънчеви панели, батерия или електрическа
мрежа.
Инвертора се предлага с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plugand-play устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение,
което се включва към специално предвиден вход към него.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен
телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика.
Инвертора не предлага възможност за паралелно свързване на няколко
устройства.

ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на
всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките
на 30 дни след покупка на соларния инвертор.

423041
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Брой полюси: 1/N/PE
• Номинална мощност: 5000W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 8000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: от 90 до 520VDC
• Максимално входящо напрежение: 600VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки изход:
2/2
• Напрежение на батерията: 42-58VDC
• Вид на батерията: литиева /оловно-киселинна
• Ток на зареждане: 100А
• EU ефективност: >96,8%
• Дисплей: LCD
• IP65
• Надморска височина: до 2000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Тегло: 18.3kg
• Размер (WxHxD): 340x510x250mm

SOLIS-RHI-5K-48ES

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ПРЕДИМСТВА:

• Интегриран МРРТ контролер
• Интелигентна EMS функция, подобряваща надеждността на батерията
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на батерията
•
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща риска
от пожар
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
• Множество режима на работа, за оптимизиране ползите на системата
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ТРИФАЗНИ (OFF-GRID) СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ SOLIS 6KW И 10KW- RHI-3P6K-HVES-5G И
RHI-3P10K-HVES-5G
Това са OFF-GRID соларни инвертори с интегрирани контролери за зареждане, което ги превръща в идеално решение за производство на електричество за места, където няма изграден електропреносна мрежа или като резервно захранване.
За тяхната работа са нужни слънчеви панели, батерия или електрическа мрежа.
Инверторите се предлагат с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-andplay устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което
се включва към специално предвиден към тях вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен
телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението
SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите приложението, сканирайте кода от страница 41.
Инвертора не предлага възможност за паралелно свързване на няколко устройства.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички
инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни
след покупка на соларния инвертор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Брой полюси: 3/N/PE
• Номинална мощност: 6000W /10 000W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 9600W/16 000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: от 200 до 850VDC
• Максимално входящо напрежение: 1000VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки
изход: 2/2; 2/4
• Напрежение на батерията: 160-600VDC
• Вид на батерията: Li-ion
• Ток на зареждане: 25А
• EU ефективност: >97,7%
• Дисплей: LCD
• IP65
• Надморска височина: до 4000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Влажност диапазон: от 0 до 100%
• Тегло: 25.1kg
• Размер (WxHxD): 535x455x185mm

423044

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

RHI-3P6K-HVES-5G

ПРЕДИМСТВА:

• Максимална ефективност 98.4%
• Три режима на работа (на собствена консумация, по време за
използване и off-grid back-up
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на
батерията
• Интегриран МРРТ контролер
• Интелигентна EMS функция, подобряваща надеждността на
батерията
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща
риска от пожар
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на

423045

RHI-3P10K-HVES-5G

захранването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата
и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
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МОНОФАЗЕН ИНВЕРТОР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ SOLIS 3KW- RAI-3K-48ES-5G
Променливо токовия инвертор RAI-3K-48ES-5G се използва за надграждане на съществуващата монофазна ON-GRID система за
генериране на електроенергия SOLIS до хибридна, която може да работи с батерии за оптимизиране на собствената консумация.
Инвертора за съхранение на енергия е добър избор за ON-GRID и OFF-GRID интегрирани решения за съхранение.
Инвертора се предлагат с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-and-play
устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което се включва към специално предвиден към тях вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен
телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението
SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите
приложението, сканирайте кода от страница 41.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички
инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни след
покупка на соларния инвертор.

423040
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Брой полюси: 1/N/PE
• Номинална мощност: 3000W
• Максимално входящо напрежение: 1000VDC
• Напрежение на батерията: 40-60VDC
• Вид на батерията: Li-ion/оловно киселинна
• Ток на зареждане: 60А
• Максимална ефективност на зареждане: >94,0%
• Максимална ефективност на разреждане: >94,5%
• Дисплей: LCD
• IP65
• Надморска височина: до 2000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Тегло: 15kg
• Размер (WxHxD): 403x525x170mm

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ПРЕДИМСТВА:

• Съвместима с всяка изградена ON-GRID система SOLIS
• Съвместима с литиево йонни и оловно киселинни батерии
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на батерията
• OFF-GRID, back-up функция
• Минимална/максимално напреженова защита на батерията
• Защита на батерията при грешно свързване на полюсите
• Термична защита
• Интелигентна EMS функция, подобряваща надеждността на батерията
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

RAI-3K-48ES-5G
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МРЕЖОВИ (ON-GRID) СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ С MОЩНОСТИ
ОТ 3.6 ДО 110KW
Това са най-масовия тип инвертори, познати още като стрингови, ON-GRID или мрежови. За
тяхната работа е нужно захранване от електропреносната мрежа. Тези инвертори не могат да
работят с батерия за съхранение на енергия или като UPS.

МОНОФАЗНИ (ON-GRID) СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ SOLIS 3.6KW, 5KW И
8KW- SOLIS-MINI-3600- 4G, SOLIS-1P5K-4G И SOLIS-1P8K-4G
Стандартните мрежови инвертори са най-често използваният тип инвертори за търговия с електричество или за производство на
електроенергия за собствени нужди. Тъй като сами по себе си те не могат да работят с батерии, това означава, че могат да се използват
само през светлата част на деня. Тоест, произведеното електричество от слънчевите панели се консумира на момента или се връща
обратно към електропреносната мрежа с цел продажба.
Инверторите се предлагат с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-and-play устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което се включва към специално предвиден към тях вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен телефон или
компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите приложението, сканирайте кода от страница 41.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.

YEAR TOTAL
WARRANTY

423001

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 3.6kW/ 5kW/ 8kW:

5 standard+7 extended

• Брой полюси: 1/N/PE
• Номинална мощност: 3600W / 5000W / 8000W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 4000W/ 5800W/
12000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: 80-500VDC/
90-520VDC / 80-500VDC/ 90-520VDC
• Максимално входящо напрежение: 600VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки
изход: 1/2; 2/2; 3/2
• EU ефективност: >96,8%/ 97,3%/ 97,3%
• Дисплей: LCD
• IP65
• Надморска височина: до 4000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Относителна влажност: от 0 до 100%
• Тегло: 96,8%/ 97,3%/ 97,3%
• Размер (WxHxD): 310x373x160mm/ 310x543x160mm/

SOLIS-MINI-3600-4G

423002

310x543x160mm

SOLIS-1P5K-4G

ПРЕДИМСТВА:

• Интегриран МРРТ алгоритъм
• Интегрирана EPM (Export Power Manager) функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на

423003

захранването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в
комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

SOLIS-1P8K-5G
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Инверторите се предлагат с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-and-play
устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което се включва към
специално предвиден към тях вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен телефон или
компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите приложението, сканирайте кода от страница 41.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори,
след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.

423019

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 6kW/ 10kW/ 15kW/ 20kW:

• Брой полюси: 3/N/PE
• Номинална мощност: 6000W / 10 000W / 15 000W / 20 000W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 19000W / 12 000W/
18 000W/ 24 000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: 160-850VDC
• Максимално входящо напрежение: 1000VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки изход:
2/2; 2/2; 2/4; 2/4
• EU ефективност: >98,1%/ 97,3%/ 97,3%
• Дисплей: LCD
• IP65
• Надморска височина: до 4000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Относителна влажност: от 0 до 100%
• Тегло: 17.3 kg/ 18kg/ 18.9kg/ 19.8kg
• Размер (WxHxD): 310x563x219mm

SOLIS-3P6K-4G

423020
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ТРИФАЗНИ (ON-GRID) СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ SOLIS 6KW, 10KW, 15KW И 20KW
Стандартните мрежови инвертори са най-често използваният тип инвертори за търговия с електричество или за производство
на електроенергия за собствени нужди. Тъй като сами по себе си те не могат да работят с батерии, това означава, че могат да се
използват само през светлата част на деня. Тоест, произведеното електричество от слънчевите панели се консумира на момента или
се връща обратно към електропреносната мрежа с цел продажба

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ПРЕДИМСТВА:

SOLIS-3P10K-4G

•
•
•
•
•
•
•
•

Интегриран МРРТ алгоритъм
Интегрирана EPM (Export Power Manager) функция
Защита от късо съединение
DC реверсивна напреженова защита
Защита от пренапрежение
Термична защита
Мрежов мониторинг
Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захранването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

423021

SOLIS-3P15K-4G

423022

SOLIS-3P20K-4G
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ТРИФАЗЕН (ON-GRID) СОЛАРЕН ИНВЕРТОР 30KW- SOLIS -30K-5G
Стандартните мрежови инвертори са най-често използваният тип инвертори за търговия с електричество или за производство
на електроенергия за собствени нужди. Тъй като сами по себе си те не могат да работят с батерии, това означава, че могат да се
използват само през светлата част на деня. Тоест, произведеното електричество от слънчевите панели се консумира на момента или
се връща обратно към електропреносната мрежа с цел продажба.
Инверторите се предлагат с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-andplay устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което се
включва към специално предвиден към тях вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен
телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението
SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите
приложението, сканирайте кода от страница 41.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички
инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни след
покупка на соларния инвертор.

423023
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Брой полюси: 3/N/PE
• Номинална мощност: 30 000W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 45 000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: 200-1000VDC
• Максимално входящо напрежение: 1100VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки
изход: 3/6
• EU ефективност: >98,3%
• Дисплей: LCD
• IP65
• Надморска височина: до 4000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Относителна влажност: от 0 до 100%
• Тегло: 45kg
• Размер (WxHxD): 647х629х252mm

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ПРЕДИМСТВА:

• Интегриран МРРТ алгоритъм
• Интегрирана EPM (Export Power Manager) функция
• Интегриран работен Volt-watt режим на работа
• Технология за потискане на тока на утечка
• Антирезонанс, поддържащ над 6MW паралелно в един трансформатор
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение- катоден отводител тип II
• Термична защита
• Сканиране на криви I/V
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща риска
от пожар
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на

SOLIS-30K-5G

захранването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане
на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
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Инвертора се предлагат с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-andplay устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което се
включва към специално предвиден към тях вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен
телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението
SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите
приложението, сканирайте кода от страница 41.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички
инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни след
покупка на соларния инвертор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 40kW/ 50kW/ 60kW:

423024

• Брой полюси: 3/N/PE
• Номинална мощност: 40 000W / 50 000W / 60 000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: 200-1000VDC/ 1801000VDC/ 180-1000VDC
• Максимално входящо напрежение: 1100VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки изход:
4/8; 5/10; 6/12
• EU eфективност: >98,3%
• Дисплей: LCD
• IP66
• Надморска височина: до 4000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Относителна влажност: от 0 до 100%
• Тегло: 37kg/ 54.5kg/ 54.5kg
• Размер (WxHxD): 647х629х252mm/ 691x578x338mm/ 691x578x338

SOLIS-S5-GC40K

423025

SOLAR POWER SYSTEMS | INVERTERS

ТРИФАЗНИ (ON-GRID) СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ SOLIS 40KW, 50KW И 60KW
Стандартните мрежови инвертори са най-често използваният тип инвертори за търговия с електричество или за производство
на електроенергия за собствени нужди. Тъй като сами по себе си те не могат да работят с батерии, това означава, че могат да се
използват само през светлата част на деня. Тоест, произведеното електричество от слънчевите панели се консумира на момента или
се връща обратно към електропреносната мрежа с цел продажба

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ПРЕДИМСТВА:

• Интегриран МРРТ алгоритъм
• Интегрирана EPM (Export Power Manager) функция
• SVG функция
• Подържа работа с алуминиеви проводници за намаляване разходите
по системата
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение- катоден отводител тип II
• Термична защита
• Сканиране на криви I/V
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща риска от
пожар
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

SOLIS-S5-GC50K

423026

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
* Продуктите се доставят по заявка, след съгласуване на проект
и изготвяне на индивидуална оферта.

SOLIS-S5-GC60K
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YEAR TOTAL
WARRANTY

ТРИФАЗНИ (ON-GRID) СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ SOLIS 80KW, 100KW И 110KW
Стандартните мрежови инвертори са най-често използваният тип инвертори за търговия с електричество или за производство
на електроенергия за собствени нужди. Тъй като сами по себе си те не могат да работят с батерии, това означава, че могат да се
използват само през светлата част на деня. Тоест, произведеното електричество от слънчевите панели се консумира на момента или
се връща обратно към електропреносната мрежа с цел продажба.
Инверторите се предлагат с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-andplay устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което се
включва към специално предвиден към тях вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен
телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението
SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите
приложението, сканирайте кода от страница 41.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички
инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни
след покупка на соларния инвертор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 80kW, 100kW И 110kW:

423027

• Брой полюси: 3/N/PE
• Номинална мощност: 80 000W / 100 000W / 110 000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: 180-1000VDC
• Максимално входящо напрежение: 1100VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки
изход: 9/18; 10/20; 10/20
• EU ефективност: >98,3%
• Дисплей: LCD
• IP66
• Надморска височина: до 4000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Относителна влажност: от 0 до 100%
• Тегло: 82kg/ 91kg/ 91kg
• Размер (WxHxD): 1050x567x315mm/1065x567x345mm/1065x567x

SOLIS-80K-5G

5 standard+7 extended

423028

345mm

ПРЕДИМСТВА:

• Интегриран МРРТ алгоритъм
• Интегрирана EPM (Export Power Manager) функция
• SVG функция
• Поддържа работа с алуминиеви проводници за намаляване
разходите по системата
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение- катоден отводител тип II
• Термична защита
• Сканиране на криви I/V
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща риска
от пожар
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на

SOLIS-100K-5G

423029

захранването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане
на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

SOLIS-110K-5G
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ХИБРИДНИ СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ С МОЩНОСТИ ОТ 3.5
ДО 10KW
Предлаганите от ELMARK варианти на хибридни инвертори са с мощности от 3.5W до 10kW. Те
разполагат с режим на работа, който изцяло изключва нуждата от съществуващо захранване от
електропреносната мрежа, както и в комбиниран режим свързани към мрежата и към батерия.

МОНОФАЗЕН ХИБРИДЕН СОЛАРНЕН ИНВЕРТОР GROWATT 3.5KW- SPF 3500 ES
Това е многофункционален OFF-GRID соларен инвертор с интегриран контролер за зареждане и UPS функционален модул, което го
превръща в идеално решение за производство на електричество за места, където няма изграден електропреносна мрежа или като
резервно захранване.
Този инвертор може да работи с или без батерии.
За неговата работа са нужни слънчеви панели, генератор или електрическа мрежа.
Комбиниран вариант на OFF-GRID и ON-GRID инвертор, който набира все по-голяма популярност и
оползотворяващ произведената енергия по най-рационален начин.
Инвертора се предлага в комплект с Wi-Fi plug-and-play устройство за дистанционно наблюдение,
което се включва към специално предвиден към него вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен телефон или компютър
по всяко време и от всяка точка на света с приложението Growatt ShinePhone.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 12 различни езика.

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended
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Система изградена с монофазен соларен инвертор GROWATT може да бъде над градена и мощността да бъде увеличена до 21kW.
Това се постига, като паралелно се свързват до 6 устройства едно към друго. До 6 устройства могат да поддържат 1 фаза или да
бъдат свързани за за изграждане на трифазна система.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.

423042
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Брой полюси: 1/N/PE
• Номинална мощност: 3500W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 4500W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: от 120 до 430VDC
• Максимално напрежение на отворената верига на слънчевия
масив: 450VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки
изход: 1/1
• Напрежение на батерията: 48VDC
• Вид на батерията: литиева /оловно-киселинна
• Ток на зареждане: 60А
• Ефективност: 93%
• Форма на вълната: чиста синусоида
• Дисплей: LCD
• IP20
• Надморска височина: до 2000m
• Относителна влажност: от 5 до 95%
• Работна температура: от 0 до 55°С
• Температура на околната среда: от -15 до 60°С
• Тегло: 11.5kg
• Размер (WxHxD): 330x485x135mm

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

SPF 3500 ES

ПРЕДИМСТВА:

• Възможност за паралелна работа на до 6 инвертора и увеличаване мощността на системата до 21kW
• Интегриран МРРТ контролер
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на
батерията
• Работа с или без батерия
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
• Планиране на времето за зареждане и разреждане на батерията
• Възможност за избор на напрежения:
¾ 170-280VAC за персонални компютри
¾ 90-280VAC за домашно приложение
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МОНОФАЗЕН ХИБРИДЕН СОЛАРЕН ИНВЕРТОР SOLIS 5KW- SOLIS-RHI-5K-48ES
Това е OFF-GRID соларен инвертор с интегриран контролер за зареждане, което го превръща в идеално решение за производство
на електричество за места, където няма изградена електропреносна мрежа или като резервно захранване
За неговата работа са нужни слънчеви панели, батерия или електрическа мрежа.
Инвертора се предлага с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-and-play
устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което се
включва към специално предвиден вход към него.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен
телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението
SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите
приложението, сканирайте кода от страница 41.
Инвертора не предлага възможност за паралелно свързване на няколко устройства.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички
инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни след
покупка на соларния инвертор.

423041
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Брой полюси: 1/N/PE
• Номинална мощност: 5000W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 8000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: от 90 до 520VDC
• Максимално входящо напрежение: 600VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки
изход: 2/2
• Напрежение на батерията: 42-58VDC
• Вид на батерията: литиева /оловно-киселинна
• Ток на зареждане: 100А
• EU eфективност: >96,8%
• Дисплей: LCD
• IP65
• Надморска височина: до 2000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Тегло: 18.3kg
• Размер (WxHxD): 340x510x250mm

SOLIS-RHI-5K-48ES

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ПРЕДИМСТВА:

• Интегриран МРРТ контролер
• Интелигентна EMS функция, подобряваща надеждността на
батерията
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на
батерията
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща
риска от пожар
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
• Множество режими на работа, за оптимизиране ползите на
системата
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ТРИФАЗНИ (OFF-GRID) СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ SOLIS 6KW И 10KW- RHI-3P6K-HVES-5G И
RHI-3P10K-HVES-5G
Това са OFF-GRID соларни инвертори с интегрирани контролери за зареждане, което ги превръща в идеално решение за производство на електричество за места, където няма изграден електропреносна мрежа или като резервно захранване.
За тяхната работа са нужни слънчеви панели, батерия или електрическа мрежа.
Инверторите се предлагат с допълнителна опция за закупуване на Wi-Fi plug-andplay устройство с каталожен номер 423050 за дистанционно наблюдение, което се
включва към специално предвиден към тях вход.
С него може да се следи състоянието на фотоволтаичната система от мобилен
телефон или компютър по всяко време и от всяка точка на света с приложението
SolisCloud.
Приложението е съвместимо с Android и IOS на 10 различни езика. За да изтеглите
приложението, сканирайте кода от страница 41.
Инвертора не предлага възможност за паралелно свързване на няколко устройства.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички
инвертори, след покупка на пакет „Удължена гаранция“ в рамките на 30 дни след
покупка на соларния инвертор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Брой полюси: 3/N/PE
• Номинална мощност: 6000W /10 000W
• Максимална мощност на слънчевите панели: 9600W/16 000W
• МРРТ диапазон на работното напрежение: от 200 до 850VDC
• Максимално входящо напрежение: 1000VDC
• Брой независими изхода (MPP Trackers)/ Стрингове на всеки
изход: 2/2; 2/4
• Напрежение на батерията: 160-600VDC
• Вид на батерията: Li-ion
• Ток на зареждане: 25А
• EU ефективност: >97,7%
• Дисплей: LCD
• IP65
• Надморска височина: до 4000m
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Влажност диапазон: от 0 до 100%
• Тегло: 25.1kg
• Размер (WxHxD): 535x455x185mm

423044

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

RHI-3P6K-HVES-5G

ПРЕДИМСТВА:

• Максимална ефективност 98.4%
• Три режима на работа (на собствена консумация, по време за
използване и off-grid back-up
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на
батерията
• Интегриран МРРТ контролер
• Интелигентна EMS функция, подобряваща надеждността на
батерията
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща
риска от пожар
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на

423045

захранването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в
комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

RHI-3P10K-HVES-5G
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423050
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Поддържани устройства: всички инвертори с марка Solis
• Работно напрежение: 5 VDC (+/-5%)
• Светлинен индикатор: LED x 3
• Консумирана мощност: 5W
• Метод на конфигуриране: APP/WEB
• Място за съхранение: 4МВ
• IP65
• Относителна влажност: 5- 95%
• Температура на околната среда: от -40 до 70°С
• Тегло: 80g
ПРЕДИМСТВА:

•
•
•
•

3

Лесна инсталация- plug-and-play
Аларма за повреда в реално време
Индикация за статус
Reset бутон за отстраняване на грешки

SOLAR POWER SYSTEMS | ACCESORIES

WI-FI УСТРОЙСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ
Системата за наблюдение Solis е фокусирана върху дистанционното обслужване и поддръжка на изградената система. Това се постига благодарение Wi-Fi plug-and-play устройство, което може да бъде поставено на всеки един инвертор с марка SOLIS. Възможността за мониторинг предоставя на потребителите точен и изчерпателен анализ на данни, както и своевременно известяване при
повреда.

YEAR TOTAL
WARRANTY

3 standard+0 extended

SOLIS EXPORT MANAGER EPM3-5G
Благодарение на Solis Export Power Manager EPM3-5G можете да регулирате експортните стойности на произведена енергия. Това е
идеално решение за интелигентно управление на произведената енергия за собствени нужди и за удовлетворяване на регулаторните изисквания на местното енерго дружество.
Solis Export Power Manager EPM3-5G може да управлява до 10 инвертора, свързани към него.

423051
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Поддържани устройства: всички инвертори с марка Solis
• Номинално напрежение: 400 V, 3/N/PE или 3/PE
• Диапазон на входното напрежение:
• L до N: 100~277 V;
• L до L: 176~480 V
• Комуникация с инвертора: Modbus RS485 с двупинов кабел RS485
• Мониторинг: Wi-Fi стик
• Максимална дължина на свързвания кабел: до 1000м
• Максимален брой на управлявани инвертори: 10
• Дисплей: LCD
• IP65
• Относителна влажност: 5- 95%
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Тегло: 2.1kg
ПРЕДИМСТВА:

5

• Едновременно управление и наблюдение на 10 инвертора
• Поддържа мрежи Δ“ and „Y, както и монофазни мрежи
• Компенсира вредните хармоници и осигурява фактор на мощността в
нормални граници
• Висока точност на управление с отклонение до 3%
• Поддържа едновременен достъп на инвертори Solis с различни

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+0 extended
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SOLIS EXPORT MANAGER EPM3-5G-PLUS
Благодарение на Solis Export Power Manager EPM3-5G-PLUS можете да регулирате експортните стойности на произведена енергия.
Това е идеално решение за интелигентно управление на произведената енергия за собствени нужди и за удовлетворяване на регулаторните изисквания на местното енерго дружество.
Solis Export Power Manager EPM3-5G-PLUS може да управлява до 80 инвертора, свързани към него.

423052
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Поддържани устройства: всички инвертори с марка Solis
• Номинално напрежение: 400 V, 3/N/PE
• Диапазон на входното напрежение: L до N: 100~263 V
• Комуникация с инвертора: Modbus RS485 с двупинов кабел RS485
или RJ45
• Мониторинг: вградена Wi-Fi кутия (DLB-W)
• Максимална дължина на свързвания кабел: до 1000м
• Максимален брой на управлявани инвертори: 80 с мощност до 2MW
• Дисплей: LCD
• IP65
• Относителна влажност: 5- 95%
• Температура на околната среда: от -25 до 60°С
• Тегло: 5.4kg
ПРЕДИМСТВА:

• Едновременно управление и наблюдение на 80 инвертора
• Поддържа мрежи Δ“ and „Y, както и монофазни мрежи
• Компенсира вредните хармоници и осигурява фактор на мощността в нормални граници
• Висока точност на управление с отклонение до 3%
• Поддържа едновременен достъп на инвертори Solis с различни

мощности

5

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+0 extended

SMART ЕЛЕКТРОМЕРИ
Така нареченият „Умния електромер“ е важен елемент при изграждането на фотоволатична система особено в случаите, когато нямаме сключен договор за продажба на произведена енергия към
местното енерго дружество.
Когато производството през деня надвишава консумацията, излишната енергия се връща обратно в мрежата и тя ще бъде таксувана като употребена. За да се избегне това в системата трябва да
се добави Smart Meter. Неговата функция е да следи постоянно (24/7) консумацията в обекта и да
подава тази информация към инвертора.
Получавайки информацията от електромера, инвертора знае във всеки един момент, дали произведената енергия е повече от консумацията. Когато производствените стойности надвишат консумираната мощност, инвертора моментално намалява своето производство, така че то да е равно или по-малко от консумацията в обекта, като по този начин се избягва връщането на енергия
обратно в електропреносната мрежа.
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МОНОФАЗЕН SMART ЕЛЕКТРОМЕР DDSD1352
Монофазен електромер DDSD1352 може да се използва във всички видове системи за управление, включително и SCADA. Той се отличава с висока точност, малки размери и лесен монтаж. Служи за измерване и управление на множество електрически параметри,
като предоставя данни за предходните 12 месеца, за състоянието на хармониците, реализира дистанционна комутация и управление с превключване на вход и релеен изход с възможност за алармено известяване.

423060
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Входящо напрежение: 220V AC
• Номинален ток: 10А
• Максимален ток: 60А
• Клас на точност: 1
• Диапазон на измерване: 000000.00~99999999kWh
• Параметри на измерване: напрежение, ток, активна, реактивна и привидна
мощност, фактор на мощността, честота
• Константа: 1600imp/kWh
• Протокол: MODBUS-RTU
• Комуникация: Infrared
• Дисплей: 8 битов LCD
• Размери (LxHxW): 36х88х70mm
ПРЕДИМСТВА:

• Измерване на широк диапазон параметри
• Лесна настройка на параметрите, посредством 3 бутона
• Многотарифен - четири тарифи
• 4 часови зони, 2 канала за времеви интервали с 14 интервала за ден
• Предупреждение при отпадане на напрежението или свръх напрежение

3

YEAR TOTAL
WARRANTY

3 standard+0 extended

ТРИФАЗЕН SMART ЕЛЕКТРОМЕР DTSD1352
Трифазен електромер DTSD1352 може да се използва във всички видове системи за управление, включително и SCADA. Предназначен е за системи за електрозхранване, промишлени минни предприятия и комунални обекти. Той се отличава с висока точност,
малки размери и лесен монтаж. Служи за измерване и управление на множество електрически параметри, като предоставя данни
за предходните 48 месеца, за състоянието на хармониците, включително и 31-ви хармоник, реализира дистанционна комутация и
управление с превключване на вход и релеен изход с възможност за алармено известяване.

423061
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Напрежение: 3×100V, 3×380V, 3×57.7/100V, 3×220/380V
• Съпротивление: >2MΩ
• Номинален ток: 3×1(6)A
• Максимален ток: 3×10(80)A
• Отклонение: ±0.2%
• Клас на точност: активна енергия 1; реактивна енергия 2
• Диапазон на измерване: 000000.00~99999999kWh
• Параметри на измерване: напрежение, ток, активна, реактивна и привидна
мощност, фактор на мощността, честота
• Константа: 6400imp/kWh
• Комуникационен протокол: MODBUS-RTU
• Комуникационен интерфейс: RS485, Infrared
• Дисплей: 8 битов LCD
• Размери (LxHxW): 126.5х88.2х69.5mm
ПРЕДИМСТВА:

• Измерване на широк диапазон параметри
• Лесна настройка на параметрите, посредством 4 бутона
• Многотарифен - четири тарифи
• 4 часови зони, 2 канала за времеви интервали с 14 интервала за ден
• Предупреждение при отпадане на напрежението или свръх напрежение
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OFF-GRID КОМПЛЕКТИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ
ELMARK предлага различни готови варианти и решения на окомплектовани извън мрежови
соларни системи с мощности от 300W до 10kW.

OFF-GRID МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 300W - КОМПЛЕКТ
Предлагания комплект с мощност от 300W е изключително компактен и лесен за пренасяне. Качеството на произведеното електричество от него е стабилно и е сравнимо с това от електрическата мрежа. Компактните му размери и мобилност го превръщат
в изключително подходящ за захранване на малки консуматори извън мрежата. Батерията е вградена в корпуса на инвертора, а
слънчевият панел е поставен в удобна чанта за транспортиране.
Освен от слънчевата светлина литиево-йонната батерия на инвертора може да бъде заредена от електрическата мрежа (220V) или от
автомобилен акумулатор (12V). Инвертора разполага с множество различни по вид и напрежение изходни портове, което го превръща в универсално устройство, подходящо за захранването на уреди с различно предназначение.

98SOL501
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:

• Инвертор (зарядна станция) с вградена литиево-йонна батерия и
мощност от 300W
• Соларен панел 18V 100W
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Номинална мощност АС: 300W
• Пикова мощност АС: 600W
• Изходно напрежение: 220V/50HZ; AC110V/60HZ; 12V
• Форма на вълната: чиста синусоида
• Вид на батерията: Li-ion 3.7V/3350mAh
• Капацитет на батерията: 495Wh
• Токови характеристики на заряд: 18- 30V 3.5A (MAX)
• Токови характеристики на соларния панел: 18V/ 100W
• Необходимо време на заряд: 6-8h
• USB изходи: USB 2.05V 2A/USB QC 3.0/ Type-C
• Изходи 12V DC: 2x10A
• Изходи 220V AC: 2
• Работна температура: -10 до 60°С
• Размери LxWxH: 205x105x170mm
• Нето тегло на инвертора: 3.6kg

YEAR TOTAL
WARRANTY

3 standard+0 extended

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Три начина за зареждане на батерията - от електрическата мрежа,
акумулатор, слънчева енергия
• Може да се използва като резервно захранване, при отпадане на
основното захранване за дежурно осветление или други важни консуматори с ниска мощност.
• Висококачествена, презареждаема литиево-йонна батерия с капацитет 495Wh
• Инвертора разполага с 2 универсални контакта 100-240V AC (300W),
съвместим с всички известни световни стандарти щепсели
• USB портове за смартфони, iPad, МР3, камера, хоби ( хеликоптери,
дронове и др.)
• Запалка за автомобил
• Портове за едновременно зареждане и разреждане на батерията
• Функция за стартиране на бензинов автомобил 12V
• Защити и предупреждение от претоварване, късо съединение,
прегряване, пренапрежение
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OFF-GRID МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 1000W - КОМПЛЕКТ
Предлагания комплект с мощност от 1000W е изключително компактен и лесен за пренасяне. Качеството на произведеното електричество от него е стабилно и е сравнимо с това от електрическата мрежа. Компактните му размери и мобилност го превръщат
в изключително подходящ за захранване на малки консуматори извън мрежата. Батерията е вградена в корпуса на инвертора, а
слънчевият панел е поставен в удобна чанта за транспортиране.
Освен от слънчевата светлина литиево-йонната батерия на инвертора може да бъде заредена от електрическата мрежа (220V) или
от автомобилен акумулатор (12V). Инвертора разполага с множество различни по вид и напрежение изходни портове, което го
превръща в универсално устройство, подходящо за захранването на уреди с различно предназначение.

98SOL1001
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:

• Инвертор (зарядна станция) с вградена литиево-йонна батерия и
мощност от 1000W.
• Соларен панел 36V 100W
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Номинална мощност АС: 1000W
• Пикова мощност АС: 2000W
• Изходно напрежение: 220V/50HZ; AC110V/60HZ; 12V
• Форма на вълната: чиста синусоида
• Вид на батерията: Li-ion 3.6V/2600mAh
• Капацитет на батерията: 1048Wh
• Токови характеристики на заряд: 29.4- 40V 15A (MAX)
• Токови характеристики на соларния панел: 36V/ 100W
• Необходимо време на заряд: 6-8h
• USB изходи: USB 2.05V 2A/USB QC 3.0/ Type-C
• Изходи 12V DC: 2x10A
• Изходи 220V AC: 2
• Работна температура: -10 до 60°С
• Размери LxWxH: 360x215x300mm
• Нето тегло на инвертора: 10.5kg

3

YEAR TOTAL
WARRANTY

3 standard+0 extended

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Три начина за зареждане на батерията- от електрическата мрежа,
акумулатор, слънчева енергия
• Може да се използва като резервно захранване, при отпадане на
основното захранване за дежурно осветление или други важни консуматори с ниска мощност.
• Висококачествена, презареждаема литиево-йонна батерия с капацитет 1048Wh
• Инвертора разполага с 2 универсални контакта 100-240V AC
(1000W), съвместим с всички известни световни стандарти щепсели
• USB портове за смартфони, iPad, МР3, камера, хоби ( хеликоптери,
дронове и др.)
• Запалка за автомобил
• Портове за едновременно зареждане и разреждане на батерията
• Функция за стартиране на бензинов автомобил 12V
• Защити и предупреждение от претоварване, късо съединение,
прегряване, пренапрежение
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OFF-GRID МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 2000W - КОМПЛЕКТ
Предлагания комплект с мощност от 2000W е изключително компактен и лесен за пренасяне. Качеството на произведеното електричество от него е стабилно и е сравнимо с това от електрическата мрежа. Компактните му размери и мобилност го превръщат в
изключително подходящ за захранване на консуматори извън мрежата. Батерията и инвертора са поместени в куфар на колела с
дръжка, а слънчевият панел е в удобна за транспортиране чанта.
Освен от слънчевата светлина литиево-йонната батерия на инвертора може да бъде заредена от електрическата мрежа (220V) или
от автомобилен акумулатор (12V). Инвертора разполага с множество различни по вид и напрежение изходни портове, което го
превръща в универсално устройство, подходящо за захранването на уреди с различно предназначение.

98SOL2001
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:

• Инвертор (зарядна станция) с вградена литиево- йонна батерия и
мощност от 2000W.
• Соларен панел 36V 200W
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Номинална мощност АС: 2000W
• Пикова мощност АС: 4000W
• Изходно напрежение: 220V/50HZ; AC110V/60HZ; 12V
• Форма на вълната: чиста синусоида
• Вид на батерията: Li-ion 3.6V/40Ah
• Капацитет на батерията: 2016Wh
• Токови характеристики на заряд: 29.4- 40V 15A (MAX)
• Токови характеристики на соларния панел: 36V/ 200W
• Необходимо време на заряд: 10-12h
• USB изходи: USB 2.05V 2A/USB QC 3.0/ Type-C
• Изходи 12V DC: 1
• Изходи 220V AC: 2
• Работна температура: -10 до 60°С
• Размери LxWxH: 516x435x229mm
• Нето тегло на инвертора: 18kg

YEAR TOTAL
WARRANTY

3 standard+0 extended

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Три начина за зареждане на батерията- от електрическата мрежа,
акумулатор, слънчева енергия
• Може да се използва като резервно захранване, при отпадане на
основното захранване за дежурно осветление или други важни консуматори с мощност до 2000W.
• Висококачествена, презареждаема литиево-йонна батерия с капацитет 2016Wh
• Инвертора разполага с 2 универсални контакта 100-240V AC
(2000W), съвместим с всички известни световни стандарти щепсели
• USB порт
• Запалка за автомобил
• Портове за едновременно зареждане и разреждане на батерията
• Функция за стартиране на бензинов автомобил 12V
• Защити и предупреждение от претоварване, късо съединение,
прегряване, пренапрежение
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ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL3500HM
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

Хибриден инвертор Growatt с мощност
от 3500W

423042

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

9 бр.

LiFePO4 батерия с капацитет 2400Wh

98BAT2400LPF

1 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

1 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Възможност за паралелна работа на до 6 инвертора и увеличаване
мощността на системата до 21kW
• Възможност за надграждане капацитета на резервното захранване с
добавяне на допълнителни батерии
• Инвертор с интегриран МРРТ контролер
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на батерията
• Възможност за работа на системата с или без батерия
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение на системата
• Висококачествени монокристални half cut cells соларни панели с
висока производителност достигаща до 21.5%
• Нисък спад на производителността на системата и дълъг експлоатационен живот на соларните панели, достигащ до 30 години

98SOL410M

423042
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OFF-GRID/ ХИБРИДНА МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 3500W - КОМПЛЕКТ
Предлаганият комплект е подходящ за изграждането на стационарна извън мрежова (OFF-GRID) соларна система на места, където
липсва изградена електропреносна мрежа или като хибридна с цел осигуряване на резервно захранване, при неговото отпадане.

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended
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OFF-GRID/ ХИБРИДНА МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 5000W - КОМПЛЕКТ
Предлаганият комплект е подходящ за изграждането на стационарна извън мрежова (OFF-GRID) соларна система на места,
където липсва изградена електропреносна мрежа или като хибридна с цел осигуряване на резервно захранване, при неговото
отпадане.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект,
като попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL5000HM
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Кат. номер

Количество

Хибриден инвертор Solis с мощност
от 5000W

423041

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

13 бр.

LiFePO4 батерия с капацитет 2400Wh

98BAT2400LPF

1 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Възможност за надграждане капацитета на резервното захранване с
добавяне на допълнителни батерии
• Инвертор с интегриран МРРТ контролер
• Интелигентна EMS функция, увеличаваща живота на батерията
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на батерията
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща риска от
пожар
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
• Множество режима на работа, за оптимизиране ползите от системата
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение на системата
• Висококачествени монокристални half cut cells соларни панели с
висока производителност достигаща до 21.5%
• Нисък спад на производителността на системата и дълъг експлоатационен живот на соларните панели, достигащ до 30 години

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

98SOL410M

423041
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Описание
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ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL6003HM
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

Хибриден инвертор Solis с мощност
от 6000W

423044

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

15 бр.

LiFePO4 батерия с капацитет 2400Wh

98BAT2400LPF

1 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Възможност за надграждане капацитета на резервното захранване с
добавяне на допълнителни батерии
• Максимална ефективност 98.4% на инвертора
• Инвертор с интегриран МРРТ контролер
• Интелигентна EMS функция, увеличаваща живота на батерията
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на батерията
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща риска от
пожар
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
• Множество режима на работа, за оптимизиране ползите от системата
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение на системата
• Висококачествени монокристални half cut cells соларни панели с висока производителност достигаща до 21.5%
• Нисък спад на производителността на системата и дълъг експлоатационен живот на соларните панели, достигащ до 30 години

98SOL410M

423044
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OFF-GRID/ ХИБРИДНА ТРИФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 6000W - КОМПЛЕКТ
Предлаганият комплект е подходящ за изграждането на стационарна извън мрежова (OFF-GRID) соларна система на места, където
липсва изградена електропреносна мрежа или като хибридна с цел осигуряване на резервно захранване, при неговото отпадане.
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5 standard+7 extended
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OFF-GRID/ ХИБРИДНА ТРИФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 10 000W - КОМПЛЕКТ
Предлаганият комплект е подходящ за изграждането на стационарна извън мрежова (OFF-GRID) соларна система на места,
където липсва изградена електропреносна мрежа или като хибридна с цел осигуряване на резервно захранване, при неговото
отпадане.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект,
като попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL10003HM
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

Хибриден инвертор Solis с мощност
от 10 000W

423045

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

25 бр.

LiFePO4 батерия с капацитет 2400Wh

98BAT2400LPF

1 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

12

• Максимална ефективност 98.4% на инвертора
• Инвертор с интегриран МРРТ контролер
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на батерията
• Интелигентна EMS функция, увеличаваща живота на батерията
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Интегрирана AFCI защита от правотокова дъга, намаляваща риска от
пожар
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
• Множество режима на работа, за оптимизиране ползите от системата
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение на системата
• Висококачествени монокристални half cut cells соларни панели с
висока производителност достигаща до 21.5%
• Нисък спад на производителността на системата и дълъг експлоата-

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

98SOL410M

ционен живот на соларните панели, достигащ до 30 години

423045
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ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система, напълно
безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като попълните
и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL3000EM
КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

Инвертор за съхранение на енергия
Solis с мощност от 3000W

423040

1 бр.

LiFePO4 батерия с капацитет 2400Wh

98BAT2400LPF

1 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Възможност за надграждане капацитета на резервното захранване с
добавяне на допълнителни батерии
• Съвместима с всяка изградена ON-GRID система SOLIS
• Съвместима с литиево-йонни и оловно-киселинни батерии
• OFF-GRID, back-up функция
• Инвертор с интегриран МРРТ контролер
• Интелигентна EMS функция, увеличаваща живота на батерията
• Вграден контролер следящ степента на заряд и разряд на батерията
• Минимална/максимално напреженова защита на батерията
• Защита на батерията при грешно свързване на полюсите
• Термична защита
• Интелигентна EMS функция, подобряваща надеждността на батерията
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

423040

SOLAR POWER SYSTEMS | OFF-GRID SETS

ИНВЕРТОР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 3000W С БАТЕРИЯ - КОМПЛЕКТ
Инверторът се използва за надграждане на съществуващата еднофазна мрежова (ON-GRID) система за генериране на електроенергия SOLIS до хибридна такава, която може да работи с батерии, за оптимизиране на собственото потребление. Инверторът за
съхранение на енергия е добър избор за вече изградени ON-GRID системи, като се се осигурява резервно захранване, при отпадане
на основното.

12
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5 standard+7 extended
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ON-GRID КОМПЛЕКТИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ
ELMARK предлага различни готови варианти и решения на окомплектовани извън мрежови
соларни системи с мощности от 3.6W до 110kW.

ON-GRID МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 3600W- КОМПЛЕКТ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа.
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL3600M
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

Описание

Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност от
3600W

423001

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

9 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

1 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

98SOL410M

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

423001
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Select language
on page 83:
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ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL5000M/TB
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност от
5000W

423002

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

13 бр.

Соларен кабел - червен

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

423002

BG

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

98SOL410M

Select language
on page 83:
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ON-GRID МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 5000W- КОМПЛЕКТ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа.
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.

M411079/BL
M411079/R

98SOL4P/DC
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ON-GRID МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 8000W- КОМПЛЕКТ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа. Принципът
им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система, напълно
безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като попълните
и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL8000M
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

Хибриден инвертор Solis с мощност
от 8000W

423003

1 бр.

Соларен панел 510W

98SOL510M

15 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
98SOL510M

423003
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Select language
on page 83:
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ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект,
като попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL10000M
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност от
10 000W

423020

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

25 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

SOLAR POWER SYSTEMS | ON-GRID SETS

ON-GRID ТРИФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 10 000W- КОМПЛЕКТ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа.
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение
98SOL410M

423020

Select language
on page 83:
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ON-GRID ТРИФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 15 000W- КОМПЛЕКТ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа.
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL15000M
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност
15 000W

423021

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

37 бр.

Соларен кабел - червен

M411079/R

75 м

Соларен кабел - черен

M411079/BL

75 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

98SOL410M

423021
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Описание

Select language
on page 83:
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ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL20000M
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност от
20 000W

423022

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

49 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

100 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

100 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

423022

98SOL4P/DC

BG

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

98SOL410M

Select language
on page 83:
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ON-GRID ТРИФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 20 000W- КОМПЛЕКТ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа.
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.
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ON-GRID ТРИФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 30 000W- КОМПЛЕКТ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа..
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система, напълно
безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като попълните
и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL30000M
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:
Описание

Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност
30 000W

423023

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

74 бр.

Соларен кабел - червен

M411079/R

100 м

Соларен кабел - черен

M411079/BL

100 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

3 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

12

• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Интегриран работен Volt-watt режим на работа
• Технология за потискане на тока на утечка
• Антирезонанс, поддържащ над 6MW паралелно в един трансформатор
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Сканиране на криви I/V
• Интегрирана AFCI защита от право токова дъга, намаляваща риска от
пожар
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

98SOL410M

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

423023
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Select language
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ELMARK предлага варианти за изготвянето на проекти на соларни системи с мощности от 40 до 110
kW след съгласуване и изготвяне на проект и оферта по индивидуално запитване. Мощносттите на
соларни системи, които можем да предложим в този диапазон, са следните:

•
•

•
•

40 000W
50 000W

•
•

60 000W
80 000W

100 000W
110 000W

ON-GRID МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 5000W - КОМПЛЕКТ С
ГАРАЖНА КОНСТРУКЦИЯ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа.
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

SOLAR POWER SYSTEMS | ON-GRID SETS

ON-GRID ТРИФАЗНИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ С МОЩНОСТИ ОТ
40 ДО 110KW

98SOL5000M/CP
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:

98SOL410M

423002

Описание

Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност от
5000W

423002

1 бр.

Соларен панел 410W

98SOL410M

13 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

Гаражна конструкция

423278/CP

1 бр.

12

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

• Подходяща за изграждане на зарядни станции за електрически
автомобили
• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захранването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

M411079/BL
M411079/R

98SOL4P/DC

423278/CP

Select language
on page 83:
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ON-GRID МОНОФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 8000W - КОМПЛЕКТ С
ГАРАЖНА КОНСТРУКЦИЯ
Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа.
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL8000M/CP
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:

98SOL510M

423003

YEAR TOTAL
WARRANTY

Описание

Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност от
8000W

423003

1 бр.

Соларен панел 510W

98SOL510M

15 бр.

Соларен кабел - червен

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

Гаражна конструкция

423278/CP

1 бр.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

5 standard+7 extended

• Подходяща за изграждане на зарядни станции за електрически
автомобили
• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захранването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

M411079/BL
M411079/R

98SOL4P/DC

423278/CP

72

Select language
on page 83:

BG

BA

CR

DE

EL

HU

IT

RO

Sl

SK

SR

Тези системи са предпочитани за изграждането на соларни централи с цел продажба на електроенергия или изграждането на
мрежова система за директно захранване на консуматори през деня на места, където има изградена електропреносна мрежа..
Принципът им на работа ги прави изключително подходящи за частично намаляване или пълно изключване на сметките за ток.
ELMARK предлага възможност за удължаване гаранционния период на всички инвертори, след покупка на пакет „Удължена
гаранция“ в рамките на 30 дни след покупка на соларния инвертор.
ELMARK предлага изготвяне на индивидуален проект, включващ всички нужни елементи за изграждането на соларна система,
напълно безплатно. На нашият сайт www.elmarkholding.eu, можете да попълните форма за изготвяне на индивидуален проект, като
попълните и изпратите посочените в нея параметри. Ние ще ви изготвим проект и оферта.

98SOL6000M/CP
СОЛАРНИЯ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧВА:

98SOL510M

423019

Описание

Кат. номер

Количество

ON-GRID инвертор Solis с мощност от
6000W

423019

1 бр.

Соларен панел 510W

98SOL510M

12 бр.

Соларен кабел - червен, Ø 4mm²

M411079/R

50 м

Соларен кабел - черен, Ø 4mm²

M411079/BL

50 м

4P 32A DC ключ

98SOL4P/DC

2 бр.

Гаражна конструкция

423278/CP

1 бр.

12

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА:

YEAR TOTAL
WARRANTY

5 standard+7 extended

• Инвертор с прецизен МРРТ алгоритъм
• Интелигентна EMS функция
• Защита от късо съединение
• DC реверсивна напреженова защита
• Защита от пренапрежение
• Термична защита
• Мрежов мониторинг
• Защита спираща подаването на напрежение при отпадане на захран-

M411079/BL
M411079/R

98SOL4P/DC

SOLAR POWER SYSTEMS | ON-GRID SETS

ON-GRID ТРИФАЗНА СОЛАРНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ ОТ 6000W - КОМПЛЕКТ С
ГАРАЖНА КОНСТРУКЦИЯ

ването от мрежата. Това възпрепятства случайното попадане на напрежение от системата към мрежата при работата и в комбиниран режим
• Дистанционно Wi-Fi наблюдение

423278/CP
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СОЛАРНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ
ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И PLUG-IN
АВТОМОБИЛИ

Предимства
на зарядните
станции
Нека първо разгледаме какво е предимството на зарядна станция за електрически автомобили,
пред стандартното зареждане от монофазен (двупинов) контакт у дома, за да си отговорим на
въпроса, нужна ли ми е специална зарядна станция за дома?
Един от отговорите на този въпрос се крие в БЪРЗИНАТА
на зареждане на батерията на електромобила от нулев до
пълен заряд и дали той е приемлив за вас. Бързината на
зареждане зависи от капацитета на батерията и мощността,
която консумира за час.
Стандартния контакт Schuko, позволява зареждане на
батерията с максимален ток от 16А, което се равнява
приблизително на 3680W. Кабелите за зареждане от своя
страна умишлено намаляват големината на тока от 16 на
12А, с цел предпазване на инсталацията от претоварване.
Така черпената мощност от батерията на час спада на 2760W.
При една масова батерия от около 40kWh, времето нужно за
нейния пълен заряд при тези условия би бил около 15 часа.
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НАМАЛЕТЕ С ДО 3 ПЪТИ
ВРЕМЕТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
Предлаганата монофазна зарядна станция от ELMARK с
мощност 7kW, ще ускори процеса на зареждане между
2 и 3 пъти. Така същата батерия с капацитет 40kWh ще
се зареди за около 6 часа, време напълно достатъчно
зареждането да се осъществи изцяло на нощна тарифа
и автомобила да е зареден на 100% за следващия ден.
Прибавяйки и възможността за зареждане на автомобила
от изцяло възобновяем енергоизточник като слънцето,
разхода за това може да бъде сведен до нула.

40kWh

7kW

6 часа

2018 Nissan LEAF

домашна зарядна
станция

време за
зареждане
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СИГУРНОСТ ОЩЕ ЕДНА ПРИЧИНА ДА ИЗБЕРЕТЕ
ДОМАШНАТА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ
Стандартните битови контакти не са
проектирани да издържат продължителни
натоварвания с максимална мощност в
продължение на 10-15 часа. Тези натоварвания,
съчетани с голямата продължителност,
могат да причинят греене на инсталацията,
което повишава риска от повреди и пожар.
Изградената специално за целта зарядна точка,
включваща зарядната станция и съпътстващата я инсталация, гарантират, че са безопасни от всякакви
електрически рискове.

ОСИГУРЕТЕ СИ УДОБСТВО
Друго предимство, което осигурява използването на домашна зарядна станция е удобството. Отпада
ангажимента с търсене на удобно място в близост до дома за зареждане на батерията на автомобила
и загубата на време за периода по зареждането и.

СОЛАРНА ИЛИ СТАНДАРТНАТА
ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ?
След като разгледахме преимуществото на това, защо е
добре да се използва зарядна станция пред зареждането
от стандартен контакт, нека обърнем внимание и на
преимуществото на соларната пред стандартната зарядна
станция.
На първо място естествено е икономическата изгода. При
използване на слънчева енергия за зареждане батерията
на автомобила, разхода може да бъде сведен до минимум
или изключен напълно. Това важи особено в случаите, когато потребителя има сключен договор за
продажба на произведената през деня електроенергия към местното енерго дружество. Продадената
енергия компенсира консумираната, при зареждане през тъмната част на деня, когато няма
производство от соларната станция.
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Важно при изграждането на домашна зарядна
станция е правилното оразмеряване и
изграждане на инсталацията до самото зарядно
устройство. Трябва да се предвидят дебелините
на проводниците и тяхната дължина, но
най-вече от къде ще се вземе захранване,
достатъчно за нуждите на устройството. Много
често източника на захранване е натоварен
от други консуматори и няма да е достатъчен
и надежден за прибавяне на зарядна станция
с мощност от 7 kW. Това може да доведе
до преправяне на цялата инсталация или
пускане на нови проводници до зарядното.
Често и заявените за ползване мощности от
електроразпределителното дружество не са достатъчни за добавянето на консуматор с такава
мощност, което от своя страна създава неудобството за промяна на договорените параметри
за доставка на електроенергия.
При соларната зарядна, станция много от тези неудобства отпадат, тъй като необходимата
мощност може да бъде доставена изцяло или частично от централната или специално
изградената за целта, соларна система. ELMARK предлага гаражни монтажни структури за
два автомобила, с размери подходящи за изграждане на 7 kW система, изцяло достатъчна за
нуждите на зарядната станция.
Множеството режими на работа,
функциите
за
балансиране
на
натоварването при заряд на батерията
извън пиковите часове и в моментите
със свръх производство на соларната
система, превръщат соларните зарядни
станции в умен и полезен избор при
изграждането и в домашни условия за
зареждане на вашия електрически или
plug-in автомобил.
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МОНОФАЗНА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ THOR 07 AS-S 7KW
AC зарядна станция THOR 07 AS-S използва модерна технология, за осигуряване на енергийно захранване на електрически и
plug-in превозни средства. Съвместима е с всички марки електрически и хибридни автомобили и може да се интегрира във вече
изградени соларни системи, независимо от тяхната марка. С устройството може да се осъществи контрол върху процеса по зареждане и интелигентното му планиране и управление. Високата степен на защита (IP65), позволява монтирането му на открито.
Подходяща за изграждане на зарядни точки предимно в частни домове или места, където захранването е монофазно.

98EV07AS-S
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Входящо напрежение: 230VAC
• Изходящо напрежение: 230VAC
• Максимална изходна мощност: 7000W
• Максимален ток на изхода: 32А
• Включена ДТЗ Тип А 6mA DC
• Вид на накрайника за свързване: контакт Type 2
• Защити: за високо и ниско напрежение, претоварване, късо съединение, ток на утечка, мълниезащита, от прегряване.
• Диспей: няма
• Начин на активиране: ShinePhone APP
• Начин на монтаж: на стена или стълб с кат. номер 98EVPOLE
• Степен на защита: IP65
• Работна температура: от -20 до +65°C
• Влажност: 5-95%
• Препоръчителна надморска височина: до 2000m
• Размери (WxHxD): 240x380x164mm
• Тегло: 7kg
ПРЕДИМСТВА:

• Съвместима с всички марки електрически и хибридни превозни
средства
• Възможност за интеграция във вече изградени соларни системи
• Режим бързо зареждане (FAST MODE)- с максимална мощност с
възобновяема енергия или с енергия от електропреносната мрежа
• Режим на зареждане избягващ пиковете (OFF-PEAK) за интелигентно намаляване на сметката за ток
• Режим на свързване (PV-LINKAGE MODE) - режим за интелигентно
управление на произведената от соларната система енергия. При
нейното активиране, се задава приоритет слънчевата енергия да се
използва първо за стандартните консуматори, при излишък да се
пълни батерията за съхранение на енергия и при нейното запълване
излишъка от енергия да се прехвърли за зареждане батерията на
автомобила.
• Функция за ръчно подпомагане(MANUAL BOOST)- функцията е в
допълнение на режима на свързване и се използва в случаите, когато
желаете да заредите бързо вашата батерия за кратко пътуване. При
активиране зареждането е с максимална мощност със слънчева и
мрежова енергия, а след нейното прекратяване, станцията се връща
в PV-LINKAGE MODE
• Функция SMART подпомагане(SMART BOOST)- функция с интелигентен алгоритъм, осигуряващ нужния заряд на батерията по най-оптималния начин до точно определения час, когато в батерията трябва
да има посочен от потребителя заряд.
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AC зарядна станция THOR 22 AS-S използва модерна технология, за осигуряване на енергийно захранване на електрически и
plug-in превозни средства. Съвместима е с всички марки електрически и хибридни автомобили и може да се интегрира във вече
изградени соларни системи, независимо от тяхната марка. С устройството може да се осъществи контрол върху процеса по зареждане и интелигентното му планиране и управление. Високата степен на защита (IP65), позволява монтирането му на открито.
Подходяща за изграждане на зарядни точки на индустриални и фирмени паркинги и места, където има трифазно захранване.

98EV22AS-S
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

• Входящо напрежение: 400VAC
• Изходящо напрежение: 400VAC
• Максимална изходна мощност: 22 000W
• Максимален ток на изхода: 32А
• Включена ДТЗ Тип А 6mA DC
• Вид на накрайника за свързване: контакт Type 2
• Защити: за високо и ниско напрежение, претоварване, късо съединение, ток на утечка, мълниезащита, от прегряване.
• Диспей: LCD
• Начин на активиране: ShinePhone APP и активация с карта (RFID)
• Начин на монтаж: на стена или стълб с кат. номер 98EVPOLE
• Степен на защита: IP65
• Работна температура: от -20 до +65°C
• Влажност: 5-95%
• Препоръчителна надморска височина: до 2000m
• Размери (WxHxD): 295x466x189mm
• Тегло: 10kg

SOLAR POWER SYSTEMS | HOME STATIONS

ТРИФАЗНА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ THOR 22 AS-S 22KW

ПРЕДИМСТВА:

• Съвместима с всички марки електрически и хибридни превозни
средства
• Възможност за интеграция във вече изградени соларни системи
• Режим бързо зареждане (FAST MODE)- с максимална мощност с
възобновяема енергия или с енергия от електропреносната мрежа
• Режим на зареждане избягващ пиковете (OFF-PEAK) за интелигентно намаляване на сметката за ток
• Режим на свързване (PV-LINKAGE MODE)- режим за интелигентно
управление на произведената от соларната система енергия. При
нейното активиране, се задава приоритет слънчевата енергия да се
използва първо за стандартните консуматори, при излишък да се
пълни батерията за съхранение на енергия и при нейното запълване
излишъка от енергия да се прехвърли за зареждане батерията на
автомобила.
• Функция за ръчно подпомагане(MANUAL BOOST)- функцията е в
допълнение на режима на свързване и се използва в случаите, когато
желаете да заредите бързо вашата батерия за кратко пътуване. При
активиране зареждането е с максимална мощност със слънчева и
мрежова енергия, а след нейното прекратяване, станцията се връща
в PV-LINKAGE MODE
• Функция SMART подпомагане(SMART BOOST)- функция с интелигентен алгоритъм, осигуряващ нужния заряд на батерията по най-оптималния начин до точно определения час, когато в батерията трябва
да има посочен от потребителя заряд.
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СТЪЛБ ЗА МОНТАЖ НА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ
98EVPOLE
В случаите, когато монтажа на зарядната станция не може да
бъде осъществен на стена и мястото за паркиране е отдалечено от сградата, се препоръчва монтирането на зарядната
станция на стълб, до който кабелът за зареждане на автомобила стига свободно.
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Условията за получаване на удължена гаранция са валидни само за инвертори с марка Solis
и Growatt.
Стандартната продуктовата гаранция на инвертори с марка Solis и Growatt е за период от 5
години.
Удължената гаранция за инверторите се издава за период от 5 до 12 години, срещу допълнително заплащане.
Удължаване на гаранцията може да се направи само в официалния сайт на ELMARK на адрес
www.elmarkholding.eu след покупката на „Пакет-удължена гаранция“ в рамките на 30 дни от
датата на покупка на инвертора.
Удължаването на гаранцията на закупен инвертор може да се направи по всяко време, стига
да е спазено условието „Пакет-удължена гаранция“ да е закупен в срок от 30 дни след покупка на соларния инвертор.
Удължаване на гаранцията ще бъде отказана в случай, че желаете да заплатите допълнително „Пакет-удължена гаранция“ след тридесетият ден от покупката на инвертора.
При спазване на горепосочените условия, ELMARK издава сертификат удостоверяващ удължаването на гаранционния период.
При закупуване на комплект соларна система с включен инвертор и покупка на „Пакет допълнителна гаранция“, удължаването на гаранцията важи за всички елементи, включени в
комплекта.

SOLAR POWER SYSTEMS | WARRANTY

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ
НА СОЛАРНИ ИНВЕРТОРИ - ДО 12 ГОДИНИ

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Условията важат за всички продукти от раздел „Соларни системи“ и са валидни в рамките на
официално обявените гаранционни срокове:
• При продажба ELMARK гарантира, че продуктите са без дефекти и функционират при нормална употреба и обслужване. Обявения гаранционен период на всеки продукт, започва да
тече от датата на продажба.
• Гаранцията е валидна само за продукти, закупени директно от ELMARK, след предоставяне
на документ за покупка. За продукти, закупени от наши партньори, се предоставят всички
документи, удостоверяващи движението на продукта от ELMARK до крайния клиент.
• Единственото задължение на ELMARK във връзка с обявените гаранционни срокове се ограничава в подмяна или ремонт на всеки един продукт, за който е установен дефект след потвърждение от ELMARK в указания гаранционен срок за съответния продукт.
• Гаранцията не покрива разходи за транспорт и труд до мястото, на което е инсталиран продукта, обект на рекламация.
• Гаранцията не важи в случай, че даден продукт е инсталиран в несъответствие с инструкцията за монтаж, с изключение, ако монтажа е извършен от ELMARK.
• Гаранцията не важи в случай, че при монтажа на системата са използвани спомагателни или
основни елементи, които не са закупени или препоръчани от ELMARK.
• Гаранцията не важи в случай на повреди причинени от неправилна употреба, неправилна
работа или неоторизирана модификация.
• Гаранцията не важи в случай на повреди възникнали по време на транспорт, извършен от
външен превозвач.
• Гаранцията не важи в случай на повреди или дефекти, възникнали в резултат на природни
бедствия, причинени от мълнии, наводнение, пожар, щети причинени от вредители и действия от трети лица или събития.
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•

ELMARK препоръчва сключването на застраховка на соларния
масив (система) срещу природни бедствия и щети.
•
•
•
•
•

Гаранцията не важи в случай на извършен монтаж от неквалифицирани лица или от квалифицирани техници при неспазване на инструкциите за монтаж.
Гаранцията не важи в случай на извършен опит за ремонт или поправка от неквалифицирано техническо лице.
Гаранцията не важи в случай на преместване на елементи от системата от неквалифицирано техническо лице, спрямо първоначалния монтаж.
Гаранцията не важи в случай на модификация на системата, спрямо първоначалното и изграждане, при повреда или заличаване на серийни номера на соларните инвертори.
Гаранцията не важи при използване на батерии, които не са сертифицирани, не са посочени
и препоръчани от Solis, при изграждане на извън мрежови ( OFF-GRID) и хибридни системи
за съхранение на енергия.

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ
•
•
•
•
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Гаранцията не важи в случай на повреди или дефекти, възникнали в резултат на ураганни
ветрове и снеговалежи, надвишаващи по своята сила, обявените стойности в раздел монтажни структури.

Предявена рекламация, ще бъде уважена при спазване на всички условия, описани
в раздел гаранционни условия.
Предявяването на рекламация може да бъде направено от официалния сайт на
ELMARK на адрес www.elmarkholding.eu
Допълнителните разходите за път, труд, доставка и др., ще бъдат начислени допълнително при отстраняване на рекламацията, ако се установи, че продуктите са без
дефект или не са спазени гаранционните условия.
Иск за обезщетение не може да бъде предявен, за каквато и да е пропусната печалба (включително енергия, която не е подадена в мрежата или енергия, която не е
била използвана за собствена консумация и т.н.). Във всеки случай, максималното
обезщетение за загуби на клиента, независимо от вината по която са възникнали,
не може да надвишава сумата, платена от клиента за закупуване на оборудването.
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Изберете език и сканирайте кода.
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